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Bornholm var længe blevet spået til at slå alle turisme-rekorder i 2020. Vi har 
fået en ny færgeudbyder, og priserne for rejse til og fra øen i søen, kunne være 

billigere end nogensinde. Små 99 kr for en tur over vandet med både bil og 4 passagerer. Næsten så vi skammede os over den forurening, vi udledte til 
den pris. 

Gastronomien blomstrede, og der var flere kunstnere end nogensinde før som så deres snit til at opleve den bornholmske muld, kun lidt over 2 timer fra 
København. 

Der blev set frem til de store smagsoplevelser, den fantastiske natur og kunsten som kunne tages med hjem og blive nydt resten af livet.

Så ramte Corona og virkeligheden blev en helt anden. Tingene som de var spået blev vendt op og ned.

Heldigvis er det der er så helt eventyrligt og fantastisk ved denne ø, at den har et skattekammer af natur, solskinstimerne er flere end noget andet sted i 
landet, og befolkningen på Bornholm er vant til op og nedture. 

Derfor er Bornholm nu klar til at give os,  alt det vi har savnet, hvilket der på Bornholm findes rigeligt af. 

Der er plads på strandene, du kan finde din egen lille bugt, lund eller klippefremspring, og holde din siesta samtidig med at du besøger nogle af de mange 
helt fantastiske restauranter og caféer, med de mest unikke placeringer og de mest betagende udsigter. Selvfølgelig med en god kop kaffe eller et koldt 
glas vin. 

Tag ud og besøg de arbejdende værksteder og få et unikt stykke bornholmsk kunst med hjem, hvor 
forståelsen for kunsten er større, da du kommer til at møde kunstneren.

Køb ind lokalt og besøg producenten af fødevaren, og se hvorfor et bornholmsk produkt koster 
hvad det koster. Her vil du møde mennesker, der knokler for deres passion og arbejder hele døg-
net rundt, for at gøre deres produkt til det bedst mulige, som Bornholm har at byde på.  

Bornholmerne har i stigende grad bevæget sig væk fra 70’ernes masseproduktion af fødevarer, 
hvor der blev proppet e-numre og andre ting i dem. På Bornholm er økologi, bæredygtighed og 
kvalitet i førersædet, for at du kan få den bedste oplevelse og samtidig holde dig sund og rask, 
mens du nyder det bornholmske.

Vi har i hvert fald nydt godt af Bornholm. Fra før påske, til skolerne Corona-åbnede igen, 
har vi søgt eksil på øen i søen.

I København kunne vi ikke gå den samme vej rundt om søerne, vi kunne ikke rigtig 
færdes udenfor, og var trætte af at træde hinanden over tæerne i en lille lejlighed. 

I stedet er vi så heldige, at vi her på Bornholm, har en unik mulighed for at være 
sammen i en længere periode, samtidig med at vi, når vi var ved at slå hinanden 
ihjel, kunne gå udenfor og nyde den Bornholmske natur, uden at blive mindet om 
tomme gader og lukkede caféer.

Det er lige præcis det Bornholm kan. Give dig plads til fordybelse, give dig 
muligheden for at se livet på en anden måde, og give dig oplevelser, der er lige så 
mindeværdige og eksotiske som en jordomrejse.

Vi håber, at denne guide kan inspirere dig, og hjælpe dig til at finde dine egne born-
holmske yndlingssteder.

Vi behøver ikke at tage verden rundt. De store oplevelser ligger indenfor egne 
grænser.

God fornøjelse og nyd det.

BORNHOLM, DU HAR MIT HJERTE! 
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B1 
Storegade 1B 
3740 Svaneke 
Tlf.: 21 91 35 63

BAY FROST 
Strandstien 1A 
3740 Svaneke 
Tlf.: 24 83 27 71

BORNHOLMS ISMEJERI 
Postgade 3 / Svaneke Torv 3 
3740 Svaneke 
Tlf.: 56 49 37 40

DET GRISER 
Sverigesvej 6 
3770 Allinge 
Tlf.: 27 85 20 38

KADEAU 
Baunevej 18 
Vestre Sømark 
3720 Åkirkeby 
Tlf.: 56 97 82 50

SVANEKE BRYGHUS 
Svaneke Torv 5 
3740 Svaneke 
Tlf.: 56 49 73 21

SYD-ØST FOR PARADIS 
Skovgade 34 
3740 Svaneke 
Tlf.: 40 75 84 11

TRE TJENERE 
Havnebryggen 5 
3740 Svaneke 
Tlf.: 81 71 78 98

VINØST 
Svaneke Torv 9 
3740 Svaneke 
Tlf.: 56 49 61 56

GÆSTEN 
Theaterstræde 2 
3770 Allinge 
www.gaestgiveren.dk

LE PORT 
Vang 81 
3790 Hasle 
Tlf.: 56 96 92 01

MELSTED  BADEHOTEL 
Melstedvej 27 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 56 48 51 00

MIKKELLER 
Laksegade 3 
3740 Svaneke 
Tlf.: 31 54 89 55

R60 
Sdr. Hammer 31 
3730 Nexø 
Tlf.: 60 51 67 99

RÂZAPÂZ 
Store Torvegade 29 
3700 Rønne 
Tlf.: 28 25 93 33

SOMMER 
Havnegade 19 
3770 Allinge 
Tlf.: 56 48 48 49

SPEKTAKEL 
Åbogade 2 
3760 Gudhjem 
Tlf: 23 44 69 11

Bornholmske restauranter kan noget særligt, udover nuanceret gastronomi i international klasse, gør 
stederne på hver deres måde deres for at din oplevelse bliver unik. Der bliver kræset for detaljerne om det 
er goumet eller kaffe. Nyd det!

RESTAURANTER OG CAFÉER 

Hvis du er på udkig efter en restaurant, hvor der både er god mad, hyggelig atmosfære 
og en fantastisk udsigt, er Le Port i Vang et godt valg.
Restauranten er hyggeligt indrettet med hvide duge, friske blomster og levende lys. 
På kølige dage er der tændt op i brændeovnen, og de store, vestvendte panoramaruder 
gør, at uanset hvor du sætter dig – i restauranten eller på terrassen – har du altid 
udsigt over havet, Hammeren og solnedgangen.
Le Port blev i 2014 udpeget til at være blandt 10 restauranter med nogle af verdens 
mest spektakulære udsigter.

På terrassen er der desuden store parasoller med varmelamper samt lune tæpper, der gør det muligt at sidde ude, også efter duggen er fal-
det, eller hvis vejret driller. 
Køkkenet på Le Port er præget af den klassiske franske stil, men stadig med et strejf af den nye nordiske trend. Hvor det kan lade sig gøre 
bruges lokale, meget gerne økologiske råvarer og altid af høj kvalitet. Nogle urter, bær og frugter dyrkes selv i den gamle have eller plukkes i 
skov og eng. 
Det tager ikke mere end 5 minutter at køre i bil fra Hammershus, og 20 minutter fra Rønne.
Se mere på www.leport.dk og følg os på Facebok.com/leportvang

LE PORT - MAD MED UDSIGT

VANG 81 •  3790 HASLE • TLF.: 56 96 92 01
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VELSMAG, VÆRTSKAB OG DEN VILDE NATUR
På Kadeau i Sømarken på Bornholms sydkyst står velsmag, værtskab 
og vildskab side om side. De tre bornholmske iværksættere Nicolai
Nørregaard, Rasmus Kofoed og Magnus Klein Kofoed har siden 2007 
modtaget et væld af gæster i den lyse strandpavillon, der med en 
placering et forkølet stenkast fra havet, må kandidere til landets bedst 
beliggende restaurant.
Bornholm står i centrum både på tallerkenen og i restauranten, og 
derfor arbejdes der tæt sammen med øens bedste fiskere, landmænd, 
svampeplukkere og kunsthåndværkere. Kadeau høster og plukker også 
selv grønt og urter, både af egen avl og i den bornholmske natur. De 
fantastiske bornholmske grøntsager, blomster og frugter serveres 
naturligvis om sommeren på Bornholm, men der syltes, saltes og  

fermenteres også i stor stil, så der kan være masser af bornholmsk na-
tur på tallerkenerne på Kadeau København i hovedstaden vinteren over.
Maden er præget af friskhed, vildskab og nytænkning, men altid 
funderet i grundlæggende velsmag. Kreativiteten og legelysten er 
drivkraften, men med den store velsmag og kærligheden til det born-
holmske som en uundværlig basis.
Det er udpræget bornholmsk og samtidigt af internationalt format. 
Kadeau Bornholm er tildelt én stjerne i den prestigefyldte Miche-
lin-guide, mens Kadeau København er tildelt to stjerner.

Se menu og åbningstider og bestil dit bord på kadeau.dk

BAUNEVEJ 18/SØMARKEN
3720 ÅKIRKEBY
TLF.: 56 97 82 50

Nyd livet på SOMMERS store terrasse. 
SOMMER ligger på Allinge Havn på 
toppen af Bornholm med udsigten, havet 
og livet i øjenhøjde.

Til FROKOST har vi fokus på 
smørrebrød, som vi med respekt for 
traditionerne har givet vores eget touch. 
Og så findes der også enkelte klassikere 
i form af et par salater og en burger. 
Til AFTEN byder menuen, ud over 
klassiske hovedretter, på et spændende 
udvalg af små retter som kan kombineres, 
og deles som man lyster. 
På Sommer er Du selvfølgelig også 
velkommen til bare at nyde lidt vin og 
snacks, en cocktail eller noget sødt.
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Tlf. 5648 4849 I timos.dk

STOREGADE 1B
3740 SVANEKE
TLF.: 21 91 35 63

HÅNDVÆRK OG KVALITET
Midt på havnen i Svaneke finder man Restaurant 1B. Navnet stammer 
kort og godt fra restaurantens adresse. Dette simple - men menings-
fulde navn - afspejler sig i den grad også i selve restauranten. Her bliver 
der sat stor ære på håndværket, og kvaliteten af det der bliver serveret. 
Mad med masser af omtanke, hvor menuen ofte bliver skiftet, men 
altid holdt lille, så kvalitetsniveauet stadig er i top. 
Hos Restaurant 1B kan du til frokost nyde diverse smørrebrød, såvel 
som andre frokostretter, mens du om aftenen kan sætte dig ned og 
nyde en 4 retters menu, komponeret af gode, friske og danske råvarer. 
Alt dette kan du nyde med et tilsvarende bredt og velovervejet vinkort. 
Udsigten fås heller ikke meget bedre. Placeret ud til vandet og havnen 

i Svaneke, kan du på restaurantens terrasse sidde og nyde din mad og 
vin, om samtidig følge med i de mange både, der om sommeren lægger 
turen forbi Svaneke havn. 
Og hvis vejret ikke er til det, kan du naturligvis rykke indenfor i den 
hyggelige - men stilfulde - restaurant, hvor målet er, at give gæsterne 
en god kulinarisk oplevelse.
På Restaurant 1B’s Facebook-side kan man følge med i åbningstider og 
finde telefonnummeret til bordbestilling. Det er en god idé at bestille 
bord i god tid til både frokost og aften, da det er en lille restaurant. 
På den måde kan du være sikker på, at du kan sidde og nyde god, 
velovervejet mad og vin, med den fantastiske udsigt i baggrunden.
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ET STREJF ISLANSK I DEJLIGE SVANEKE

HAVNEBRYGGEN 5
3740 SVANEKE
TLF.: 81 71 78 98

På havnen i Svaneke ligger der en stor gammel købmandsgård. 
“Østersøen” står der på gårdens facade. Gennem mange århundreder 
har der været købmandsgård, hvor de ældste dateringer stammer helt 
fra 1700-tallet. 
I kælderen på den flotte, store bygning finder man Tre Tjenere. 
Tre Tjenere er en nyetableret restaurant med et anderledes udtryk end 
så mange andre steder. Stedet er nemlig meget inspireret af Island 
- både i form af menuen men også i restaurantens udtryk. Stedet er 
sågar også ejet af 3 islændinge - deraf navnet “Tre Tjenere”.

Udover fantastisk islandsk gæstfrihed, kan man også opleve en stor 
passion for den mad der bliver serveret, og for at skabe gode minder for 
gæsterne. På menukortet finder man forskellige for- og hovedretter, 
såvel som desserter. Her kan du få alt fra en seafood-suppe, til islandsk 
lam (der i øvrigt er husretten), og et varieret og bredt vinkort der 
selvfølgelig kan tilpasses menuen.
Her får du både en god kulinarisk oplevelse og chancen for at få et strejf 
islandsk i dejlige Svaneke. 
Se mere på www.tretjenere.dk

MEST UNIKKE LOKATION

LAKSEGADE 3
3740 SVANEKE
TLF.: 31 54 89 55

I midten af Aarsdale findes mange autentiske syn. Lige fra den lille
hyggelige havn, til de lokale fiskere der nyder en fyraftensøl i ro og mag.
Lige dér på havnen finder man også et gammel rødt murstenshus. 
Her huserer Mikkeller.
I en unik kombination af det traditionelle såvel som stilet, moderne 
indretning, får man her et bud på det verdensomspændende 
brand Mikkeller.
Hvis du befinder dig i Aarsdale, er Mikkeller et sted, der skal besøges.
Direktør Mikkel Borg Bjergsø udtalte inden åbningen i 2019: “Vi har vir-
kelig set frem til at åbne en af vores mest unikke lokationer nogensinde”.
Med 49 lokationer verden over, siger det ikke så lidt.

Mikkeller Aarsdale er i sandhed også en perle. Placeret i første parket 
til en lille bugt, kan man blandt andet nyde 15 forskellige Mikkeller-øl, 
på den store træterrasse med direkte adgang til strand og vand imens 
børnene hygger med slushice eller is.
Er man sulten, findes der også en simpel, men lækker menu, bestående 
af 4 forskellige slags burgere, hvor der også findes en vegetar-version, 
såvel som lækre salater, kylling og små snacks. Hver torsdag er der som 
noget helt nyt en fantastisk grillbuffet. Menuen bliver skiftet ugent-
ligt, så der er altid noget spændende at komme efter.

Følg og på @mikkelleraarsdalebornholm og Facebook Mikkeller årsdale

Vinakademiet og ikke er bleg for at kalde sig for decideret vinnørd. 
“Vi har også vores eget vinprojekt på Bornholm – Graanakke – hvor vi 
har plantet 6400 vinplanter efter 
biodynamiske principper. Om 2-3 år 
vil man kunne købe og smage vores 
egen vin på Vinøst”.  
Vinbaren byder også på rustikke 
og primært økologiske retter, der 
henter inspiration fra hele verden 
og anvender lokale råvarer – så 
vejen fra jord til bord bliver så kort 
som muligt.  
Se mere på www.vinoest.dk 

Midt på torvet i Svaneke ligger vinbaren 
Vinøst, hvor du både kan drikke et glas 
vin, stille sulten – og købe en flaske eller 
to med hjem. Rammerne er hyggelige og 
uformelle, for indehaver Martin Barslund 
Juel Jensen vil gerne gøre op med 

vinsnobberiet, så de gode, sjove og overraskende vinoplevelser bliver 
tilgængelige for alle.
“Og så satser vi udelukkende på økologiske/biodynamiske vine frem-
stillet af små, innovative vinbønder, der virkelig brænder for håndvær-
ket. Vi prøver på at have vin fra hele verden, og vi elsker at få folk til 
at smage på vine, de ikke anede eksisterede – og så forhåbentlig give 
dem en ‘yes’-oplevelse”, siger Martin, der er uddannet sommelier fra 

VINBAR MED
ØKOLOGIEN I
CENTRUM

SVANEKE TORV 9 • 3740 SVANEKE • TLF.: 56 49 61 56
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SALTUNAVEJ / ØSTERMARIE

Vi er ekstra ordinært glade for at kunne byde velkommen til Gæsten i år.
Sommeren 2020 bliver eventyrlig.

Vi glæder os til at præsentere dejlig mad, 
tiltrængte, eksklusive koncerter, hygge og halløj.

Mød bl.a. Mads Langer, Teitur, Lukas Graham, Soleima, School of X, Goss, Lord Siva, Necklace, Go Go Berlin, 
Hjalmer, Artigeardit, Liss, Peter Sommer og Tiggerne, Hugorm, Carl Emil, Alberte Winding, Annika Aakjær, 

Fraads, Barselona, Poul Krebs, Den Sorte Skole m. fl.

HOLD ØJE MED SOMMERENS FLOTTESTE PROGRAM PÅ  GAESTGIVEREN.DK
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JYDESKÆR

Bornholms Ismejeri 
Postgade 3 & Svaneke Torv 3 

Svaneke
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SDR. HAMMER 31
3730 NEXØ
TLF.: 60 51 67 99

THAILANDSK TAKEAWAY PÅ HAVNEN I NEXØ

På Hullehavn ved Svanekes fyrtårn ligger strandbaren Syd-øst for 
Paradis. Med udsigt over den lille, charmerende sandstrand Hullehavn 
med udspringsvippe, beachvolleybane og smukt omkranset af
Klipper. På den farverige træterrasse kan man få en lækker sandwich, 
lokale og udenlandske øl, drinks, et glas cava og ellers bare nyde den 
hyggelige uhøjtidelige stemning i de smukke omgivelser. Morgenen 
starter med lækker morgentallerken med økologisk hjemmebag fra 
Svaneke Brød, skyr med friske lækkerier og selvfølgelig god kaffe. 

Børnene nyder en hjemmelavet is fra lækre lokale ismejerier.
 Om aftenen serveres der bornholmer tapas med lokale lækkerier, sand-
wich og dagens varme ret, livemusik spiller til kl 22 – og pludselig kan du 
føle dig hensat til din yndlingscafé i Spanien, Brasilien – eller på Bornholm. 
Den lille café er børnevenlig, indbydende og langt væk fra stress og 
gøremål. Husk badebukser, og godt humør.

Se mere på  www.facebook.com/Syd-øst for paradis

SVANEKES HYGGELIGSTE STRAND-CAFÉ

SKOVGADE 34
3740 SVANEKE
TLF.: 40 75 84 11

ASIAN FOOD 

Der er åbnet et helt nyt spisested på havnen i Nexø, hvor du nu kan 
forkæle dig selv og familien med thailandske retter i restaurant R60. 
Det er indehaver Lasse Holmgaard, der har indrettet R60 i en af de 
gamle frysebokse, hvor hans far tidligere opbevarede de fisk, han 
lossede fra sin kutter – der bar navnet R60 og dermed har givet navnet 
videre til spisestedet. “Min far har fisket i 40 år, hvor han altid lagde til 
lige herude på kajen, og nu hvor han er gået på pension, syntes jeg, det 
var passende at åbne restauranten lige præcis her og i hans ånd”, siger 

Lasse Holmgaard. Derfor er der da også fisk og seafood på menuen, 
eksempelvis i husets R60 Special, der bl.a. består af østersøtorsk, 
som ellers er svær at få fingrene i efterhånden. Derudover er der tale 
om klassiske, originale thai-retter fremstillet med årstidens friske 
grøntsager og andre gode råvarer som du kan kombinere med et bredt 
udvalg af forskelligt kød. Du bestemmer selv, om du spiser maden inde 
i restauranten, uden for ved bordene – eller tager den med hjem.
Se mere på www.r60.dk

MORGENMAD • SANDWICH • TAPAS • DRINKS • KÆRLIGHED
Foto: Jani Keto 
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SVERIGESVEJ 6
3770 ALLINGE
TLF.: 27 85 20 38

I den nye food joint ‘Det Griser’ på Allinge Havn har man gjort det nemt 
at få stillet sulten, for der er i princippet kun én ting på spisekortet, 
nemlig en flæskestegssandwich. Men til gengæld er indehaver Daniel 
Benzon ikke bleg for at kalde det for Bornholms bedste af slagsen. “Den 
smager absurd godt! Vi steger en saftig flæskesteg og skærer fedtet 
fra, så den ikke bliver for snasket. Og så bruger vi hjemmelavet rødkål 
og agurkesalat – samt ikke mindst vores hjemmerørte mayo med 
ramsløg, som vi selv plukker på øen”, forklarer Daniel, der er født og 
opvokset i Allinge. Som supplement til sandwichen kan du købe fritter 

og skylle det hele ned med Svaneke øl, most fra Mosteriet eller et godt 
glas rosévin. Og er der plads til dessert, byder man på fire forskellige 
isdesserter. Det hele kan nydes ved bordene på terrassen eller ved det 
gamle færgeleje som er inddraget til formålet.
Det Griser åbnede i starten af juni, men konceptet har for længst stået 
sin prøve, da de populære sandwiches er blevet serveret ved Folkemø-
det de sidste 5 år – og kan også købes i den foodtruck, der jævnligt kan 
besøges i Gudhjem og Rønne.
Se mere på www.detgriser.dk 

BORNHOLMS BEDSTE FLÆSKESTEGSSANDWICH

Store Torvegade 29 • 3700 Rønne • Telf.: 28 25 93 33 • www.razapaz.dk

VI ses til verdens bedste 
sommer på Gæsten i 
Allinge

Mad og Musik af højeste 
karat...

HOLD ØJE MED SOMMERENS FLOTTESTE PROGRAM PÅ GAESTGIVEREN.DK
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MUSIKEVENTYRET STARTEDE I SVANEKE
Bornholm 20 har mødt FOOL 
til en snak om deres Bornholm

Adrian og Jabs, Vi har valgt jer som 
dette års Bornholmer- 
ambassadører, hvad siger I til det?

J: I like it, det er for fedt. Du må 
have lidt tyngde Adrian end jeg, som 
indfødt bornholmer.

A: Det er så dejligt, vi er vildt glade 
for det.

Først lidt om jer, Adrian havde 
Bornholmerknægten drømme om 
det her musikeventyr? 

J: Det har du altid haft, du er så 
visionær, og havde meget store 
planer.

A: Jeg havde et mål, og tænkte 
meget stort. Jeg ville bare gå den 
lige retning, og var egentlig ret 
snævert synet, rent musikalsk. Jeg 
vidste, at jeg skulle noget stort 
med popmusik, noget med mange 
fraseringer (griner).

Så mødte jeg Jabs, han var min 
pil. Han lærte mig, at man kunne 
sagtens nå store drømme og lave 
musik på en anden måde. Min 
Kanye pil….

J: Jeg har det på samme måde, at 
det handler mere om at lave god 
musik, end hvor man vil ende. Vi 
ville sætte barren højt, og vi ville 
og vil lave det fedeste musik, det vi 
selv vil lytte til. Vi er meget bevidste 
om, at det skal lyde godt.

Jeres første møde med 
Bornholm? 

J: For mig var det den 
klassiske cykeltur i syvende 
klasse, med scrapbog, 
rundkirker og overnatning 
på Solgården.

A: Vores første fællestur 
på Bornholm, var da vi 
filmede musikvideoen til 
Worry. 

J: Det var helt Out of Space 
- virkelig sindssyg natur, 
det er meget specielt.  Jeg 
kan slet ikke huske de 
mange steder og navne- 
har faktisk ikke et overblik 
over de mange indtryk. 
-Noget blev jo også lavet 
hos din mor?!

A: Ja dele blev filmet på 
min mors gamle gård. Wor-
ry handler om at komme 
hjem, så jeg blev ret glad, 
da Bornholm blev nævnt, 
da vi skulle finde location.

J: Bornholm har så stor en plads i dit 
hjerte, og er en stor del af dig.

A: Vi filmede de flotteste steder, 
bl.a. på Randkløve, på Dueodde, ved 
Vang- steder jeg som Bornholmer 
aldrig har været. Sådan er det nok 
bare, at man først får set sin ø, når 
der er ikke bornholmere, der viser 
én de snedige steder. Jeg blev ”wau-
wet” over stederne.

J: Så flot som videoen er, så flot er 
naturen i virkeligheden- det er den 
vildeste natur.

A: (griner) vi filmede hvert fald i 
Gudhjem, ved havnen, hvor du skulle 
ligge i vandet. Den scene blev taget 
om og om, og endte så med ikke at 
blive brugt.

Særligt sted I vil fremhæve?

A: Svaneke- Klart det er Svaneke! 
Jeg har boet mange steder i 
Svaneke. bl.a. i Storegade og ved 
Brændegårdshaven. Jeg er vild med 
Hullehavn, jeg elsker Syd-Øst for 
paradis. Syd -Øst tog sig af mig i 
min tidlige ungdom, jeg har spillet 
4-5 somre der. Jeg startede ned at 
spille med min far, og med tiden, 
lokkede de mig til at spille alene. 
Damn, to timer, den var hård- vi har 
jo ikke engang numre til to timer nu 
(griner). Faktisk startede min musik 
i Svaneke. Jeg gav første koncert i 
Frem- hvor jeg sang og spillede med 
min far. Det var helt forfærdeligt, jeg 
skulle stå på scenen og sige som en 
kylling, og alle kom efterfølgende og 
sagde, at jeg var cute. Det gav mig 
nærmest sceneskræk (griner)

J: Du manglede vist mig til at sige 
nej. 

Hvad kan I lide at spise på Born-
holm?

A: Jeg har en klar favorit, som jeg 
altid har altid været pjattet med. 
Altså det er jo ikke Kadeau, eller an-
det forventeligt, det er Delikatessen 
i Nexø, baguette med krydrekyl-
ling, den er legendarisk. Det er da 
autentisk.

J: Jeg vil smage en sol over Gudhjem, 
tror ikke jeg har fået en på Bornholm 
endnu.

A: - og Tapas hos jer jo på Syd-Øst 
for Paradis (griner)

Generelt synes I generelt om Born-
holmere og om at bo på Bornholm? 

J: Øfolk er en særlig art, det er jo så 
markant anderledes at bo på en ø, 
afskåret rent fysik fra andre. Livet 
må leves lidt som at leve i en klokke, 
tænker jeg.

A: Netop, og den provinsielle del, 
hvor alle ved alt, er også særlig

J: Din rastløshed den er særlig

A: Forestil dig, man har kun sine 
forældre, det er ikke sjovt. Der er 
flere år som ung, hvor man vil væk- 
ud og opleve verden, men man er 
jo tvunget til at blive. Tænker at 
det kan være derfra min rastløshed 
stammer fra.

Vil I flytte til Bornholm?

J: (Griner), aiii, men det kunne være 
dejligt at have et sted til at fordybe 
sig, altså have et fedt sted, hvo vi 
kan tage hen.

A: Ja, Måske engang, men jeg er ikke 
klar til at være på Bornholm nu, hver 
gang vi skal fordybe os.

J: Det er sjovt at tænke på, hvordan 
du har det om ti år!?

A: Faktisk, har jeg altid haft det 
sådan, at jeg vil retur til Bornholm, 
når jeg skal have børn. 



21

LOGO

20

Midt i Svaneke, i Brænderigænget har tekstildesigneren 
Timmi Kromannn sin butik med arbejdende værksted. 
Her fremstiller hun sine smukke kjoler, bluser, frakker, 
striktrøjer og meget mere.
Timmi Kromanns fokus er på det langtidsholdbare, på 
forsvarlige arbejdsmetoder og på materialer af ypper-
ste kvalitet. Ulden importeres direkte fra spinderier i 
Skotland og Italien og stofferne henter hun selv fra de 
store italienske modehuses sidste kollektioner- Armani, 

Dolce&Gabbana, Gucci, Prada – og findes derfor kun i 
meget begrænset antal meter. 
Kig forbi butikken og oplev den kreative atmosfære, eller 
se mere på www.kokolores.dk

BRÆNDERIGÆNGET 4
3740 SVANEKE
TLF.: 51 51 45 99

ACAB 
Gudhjem Mølle 
Møllebakken 4C 
3760 Gudhjem

AB HÅND 
Storegade 18 
3740 Svaneke 
Tlf.: 40 62 01 37

ARTBOX 
Helgolandsgade 2 
3740 Svaneke 
Tlf.: 30 54 37 26

BROE & CO 
Trekanten 1, Pedersker 
3720 Aakirkeby 
Tlf.: 24 65 19 45

CHARLOTTE THORUP 
Vestergade 8 
3740 Svaneke 
Tlf.: 27 38 97 95

DET BRUNE VÆRKSTED 
Brogade 7A 
3730 Nexø

R2 
Søndergade 42 
3740 Svaneke 
Tlf.: 27 10 11 90

SEBASTIAN FROST 
Strandstien 1 
3740 Listed Havn 
Tlf.: 20 22 53 05

SOMMERNIPS & SPIN-
DELVÆV 
Torvegade 3 
3730 Nexø 
Tlf.: 21 49 96 58

STORMS RUM 
Ibskervej 25, Knarregård 
3730 Nexø 
Tlf.: 23 33 97 75

UNDREVÆRKET 
Kirkevej 2 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 28 12 03 35

DUEDAHL 
Strandstien 4A 
3740 Listed 
Tlf.: 24 40 96 46

EVA BRANDT 
Larsegade 23 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 95 13 32

GUDHJEM GLASRØGERI 
Ejnar Mikkelsensvej 13A 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 56 48 54 68

HANDMADE BY REBECKA R 
Gruset 7 
3740 Svaneke 
Tlf.: 21 12 10 71

HEJFABRIK 
Rabækkevej 1 
3700 Rønne 
www.hejfabrik.dk

HELENE DUFFAU 
Store Torv 6 
3700 Rønne 
Tlf.: 26 12 98 26

HELENE DUFFAU 
Glastorvet 2C 
3740 Svaneke 
Tlf.: 26 12 98 26

KNAPSTAD 
Brøddegade 34 
3760 gudhjem 
Tlf.: 27 11 92 23

KOKOLORES 
Brænderigænget 4 
3740 Svaneke 
Tlf.: 51 51 45 99

MAYB 
Brøddegade 34 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 25 30 29 33

MIE MØLGAARD 
Raadhusstræde 1A  
3700 Rønne 
Tlf.: 28 53 12 77

POSTGADE 21 
Postgade 21  
3740 Svaneke

Bornholm tiltrækker forståeligt nok kunstnere og er et yndet sted at søge inspiration. Her finder du 
unikasmykker, smukt ler og anden kunst i særklasse. Besøg gallerier, eller oplev kunsten i de små 
nichebutikker - Lad dig blot inspirere.

KUNST/DESIGN

HÅND
VÆRKET Håndværket præsenterer et udvalg af det bedste 

bornholmske kunsthåndværk i de smukke rammer i 
Gudhjem Mølle. Oplev keramik, glas, smykker og 
tekstil til dig selv og dit hjem. 

Det er Arts and Crafts Association Bornholm, ACAB, 
der står bag butikken, og i år er 20 udstillere med.

Se mere på www.acab.dk/sommerbutik og følg os 
på Instagram @craftsbornholm og Facebook på Arts 
and Crafts Association Bornholm.

Gudhjem Mølle, Møllebakken 4C, 3760 Gudhjem
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POETISK PORCELÆN I SVANEKE

STOREGADE 18
3740 SVANEKE
TLF.: 40 62 01 37

Keramikeren Anette Bjerregaard fik sidste år opfyldt sin drøm, da hun 
overtog et af de klassiske huse i Storegade midt i Svaneke. Her har hun 
nu åbnet AB hånd, der både rummer hendes eget værksted og fungerer 
som butik for hendes poetiske og sanselige kreationer i porcelæn – 
primært vaser, skåle, lyskopper og smykker. 
“Jeg elsker de lyse pastelfarver, et let og feminint udtryk og finurlige 
detaljer. Desuden arbejder jeg meget med struktur i overfladen, som 
jeg skaber med smukke sten fra stranden eller gamle fine tekstiler.

Så kan mønstrene fange lyset og give ekstra liv til glasurerne. Jeg kan 
bedst lide at bygge leret op i hånden. På den måde bliver hver eneste 
genstand unik og helt sin egen”, siger Anette Bjerregaard.
AB hånd har åbent hele året, og i sommerferien er der åbent alle dage 
undtagen mandag. Ud over Anettes porcelæn finder du  også et stort 
udvalg af andre kunsthåndværkeres arbejde – bl.a. smykker lavet af 
vintagematerialer, malerier, glaskunst og håndfarvet garn.
Se mere på www.abhaand.dk eller Instagram @abhaand

Et stenkast fra havnen på Helgolandsgade i Svaneke holder Art Box til. 
Du lægger mærke til det flotte galleri på den farvestrålende Trabant på 
taget. Idet du træder ind i det flotte galleri, bliver du mødt af et væld af 
forskellige kunstnere, store som små. Her lægges vægt på kvalitet og 
diversitet med plads til enhver smag. 
Art Box har et bredt udvalg af kunst: keramik, skulpturer, glas, malerier, 
tryk, tegninger og meget andet. Personalet i galleriet er selv kunstnere 
og kan guide og vejlede dig i kunst og materialerne, der er brugt. Du 
finder et stort udvalg af lækre materialer: akvarel, pastelkridt, akryl, 
oliemaling, lærreder, pensler og meget andet.

Art Box brænder for kunstopgaver og har ingen begrænsninger i at 
hjælpe. De er desuden indramningsspecialister og kan hjælpe med
indramning og reparationer. 
Art Box er et link mellem kunstnere og dem, der elsker kunst.
Art Box forhandler alle ‘Bornholm’-plakater, 2008 til 2020. 
Kom forbi og besøg det flotte galleri - det er bestemt et besøg værd,
når du skal til Svaneke.
Art Box Bornholm har åbent
onsdag til fredag fra kl. 11:00 til kl. 18:00
lørdag fra kl. 11:00 til kl. 16:00 (lukket 7/1 - 20/3)
Se mere på www.ArtboxBornholm.com

ET LINK MELLEM KUNSTNERE OG DEM SOM ELSKER KUNST

HELGOLANDSGADE 2
3740 SVANEKE
TLF.: 30 54 37 26

BRØDDEG ADE 34  •  3760  GUDHJEM •  TLF. :  25  30  29  33
www.maybforyou.dk • Facebook MayBforyou • Instagram maybforyou_

BORNHOLMERPERLEN - MED SAND FRA BORNHOLM

ab hånd
anette bjerregaard



24

I en af de charmerende brostensbelagte gader i Rønne, holder keramikeren 
Eva Brandt til.
I en dejlig have, som er i forbindelse med privatboligen i Larsegade, 
finder du både værksted og den lille butik, hvor man kan se og købe det 
største udvalg af Evas keramik.
Eva Brandt arbejder både i stentøj og porcelæn, - alt er unika, håndlavet 
på værkstedet, enten hånddrejet på sparkeskiven eller modelleret op 
over mange dage.
Uanset om det er en tekop eller en af de store modellerede krukker, som 
keramikeren er kendt for, indbyder de til berøring og udstråler et særligt nærvær.

På adressen i Larsegade er det muligt at se et udvalg af de store krukker, 
som ellers kun ses på udstillinger og hos Flow Gallery i London. Desuden 
er der som regel et bredt udvalg af mindre brugsting som skåle, kander, 
lågkrukker, vaser, og - med noget held - også de populære tekopper. Alt 
i et væld af jordfarver, måske med et glimt af turkis, og ofte med enkle 
grafiske mønstre som prikker eller striber.
Fra 2020 har Eva valgt at have lidt mere fritid, så læg mærke til de 
begrænsede åbningstider.

Se mere på www.evabrandt.dk 

KERAMIK MED KARAKTER

LARSEGADE 23
3700 RØNNE
TLF: 50 90 41 00

I bjergbyen Gudhjem finder du UNDREVÆRKET, et tidligere missionshus, 
der i dag danner ramme om professionelle kunst- og teaterprojekter. 
Startet i 2016 af Thomas Danielsen og Helene Høm, begge professionelle 
kunstnere med bornholmske rødder.
DERUDE kredser om menneskets forhold til naturen i det 21. århundrede.
Den natur, der omgiver os, som vi lever af, og som vi selv udgør. Og den 
natur, der gennem alle tider har forbundet mennesket med det mystiske, 
det uforklarlige.
Værkerne er skabt over et år, der kom til at vende op og ned på menne-
skets ressourceforbrug, naturoplevelse, bevidsthed og færden.

DERUDE • UDSTILLING OG ATELIER v. Helene Høm

KIRKEVEJ 2
3760 GUDHJEM
TLF.: 28 12 03 35

Imens en aktuel pandemi får den antropocæne tidsalder til at kollapse 
på verdensplan, skuer Helene Høm ind i det lokale liv i Gudhjem, et sted i 
verden mellem himmel og hav.
Helene Høm er fjerde generation af en kunstnerfamilie, der går tilbage til 
Hjorths Keramik og Bornholmermalerne.

Juni - september: Fredage 14-18. Lørdage & søndage 13-17. 
(Lukket i uge 32)
Se mere på www.undrevaerket.dk  og www.helenehoem.dk

KNARREGÅRD / IBSKERVEJ 25 / 3730 NEXØ
STORMSRUM.DK / +45 23 33 97 75

HUMANT LYS I STORMS RUM
Lige uden for Nexø på vejen mod Svaneke ligger den firelængede gård Knar-
regård, hvor indretningsstylist Charlotte Storm har indrettet  Storms Rum, som 
en kombination af boutique, lysdesign og events.
Her finder du lækkert interiør til dine egne rum , rustikt og med personlighed du 
ikke finder mange andre steder. Original billedkunst, skønt hør fra Sverige og 
træhåndværk.
Men det vigtigste er måske de rå og enkle jernlamper, som er blevet til i  
samarbejde med den kendte lysarkitekt Asger Bay Christiansen og derfor hedder 
Bay&Storm - lampefamilien. Lamperne er håndbygget af jern, messing og 
mørkt egetræ og udstråler et godt og blændfrit lys – Humant lys - de forhandles 
udelukkende i Storms Rum på Bornholm.
”Lys er ikke bare lys – der er stor forskel på farvenuancerne og det påvirker os 
mennesker mere end vi tror ”, siger Asger og Charlotte.
Se og læs mere på www.stormsrum.dk og  www.lyssyn.dk
følg med på Instagram @storms_rum 
Vi har åbent året rundt - se hvordan på hjemmesiden.
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GLASHYTTEN ER FOR ALLE

ANTIK, RETRO & LILLEPER-NOSTALGI

ADRESSE

TORVEGADE 3
3730 NEXØ
TLF.: 21 49 96 58

Gudhjem Glasrøgeri, eller ‘Glashytten’ som det kaldes i folkemunde, er det 
ældste eksisterende glaspusteri på Bornholm og startede helt tilbage i 1978. 
 
Den hyggelige lille glashytte ligger helt ud til Østersøen ved siden af
havnen og er en naturlig del af Gudhjem. Det er netop denne fornemmelse 
af naturens elementer, der er sjælen i det lille værksted og butikken, der 
tidligere har været et af Gudhjems mange silderøgerier og heraf kommer 
navnet. Indehaver Pernille Bastrup er både designer og glaspuster og 
arbejder selv i produktionen på værkstedet.

I Nexøs latinerkvarter, nær bytorvet ligger Sommernips og spindelvæv.
En lille forretning der har et stort udvalg af Bornholmsk nostalgi.

Malerier, kunst, møbler og belysning, blandet med Keramik og stentøj.
Et lille udsøgt udvalg af vintage tøj. Noget til haven og marinestuen.

Mere er der ikke plads til i forretningen og gårdhaven,,,
så er det godt vi har meget på lager som du kan se på hjemmesiden.

Følg Mai-britt på Instagram  SOMMERNIPSOGSPINDELVÆV
og vær den første til at se de nye Vintage varer fra Bornholm 

Se Michaels hjemmeside hvor der er over 2000 fede vare til dig.
WWW.SOMMERNIPSOGSPINDELVÆV.DK

SOMMERNIPS OG 
SPINDELVÆV

”Det er en glæde for mig at vise glasset blive lavet samt lære andre 
glaspustere at videreføre det gamle traditionelle håndværk. Det er nemlig, 
når du står med glasset i hånden, at du får den rigtige følelse af glasset,” 
siger Pernille Bastrup.
Alt fremstilles på værkstedet, og selvom der er nogle få unika-ting, er der 
primært tale om brugsglas til hverdag og fest. Du finder bl.a. lysestager, 
drikkeglas, karafler, kander og skåle af alle slags.

Se mere på www.gudhjem-glasroegeri.dk

Brøddegade 34 • 3760 Gudhjem • mail@knapstad.dk • (+45) 2711 9223 • www.knapstad.dk

Handmade jewelry



Med vores mobil-app kan du tage alt guide 
indhold med dig i lommen - gratis, og nemt se 
hvad der er omkring dig med vores interaktive 
kort.

Vi udbygger løbende funktionaliteterne så 
du kan få endnu mere ud af dit ophold på 
Bornholm.

God fornøjelse!

DOWNLOAD BORNHOLMERGUIDEN SOM APP’

GOTOBORNHOLM.DK

WWW.MIEM.DK • @mie_moelgaard_ceramic • RAADHUSSTRÆDE 1A • 3700 RØNNE • +45 28 53 12 77

Tag Bornholm 20/21 med på din mobil!
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SMUK KERAMIK I HJERTET AF LISTED
Mette Duedahl har i en årrække designet og produceret keramik fra 
sit værksted i København, men er flyttet til Strandstien i Listed, hvor 
hun har åbnet en workshop med butik. Her kan du nu se og købe både 
hendes kollektion af serieproduceret keramik (Land), og også hendes 
håndlavede serie (Handmade).
Mette Duedahl er uddannet fra Kunstakademiets designskole. Hendes 
stil er minimalistisk med et strejf af organiske elementer. Det er da 
også fra den bornholmske natur, at hun henter en del af sin inspiration. 
”Jeg finder inspiration i hverdagens behov. Det at stå og mangle en 
ting, er meget motiverende for mig, og det er en stor tilfredsstillelse, 

at være i stand til selv at fremstille det. Hvad farver angår, er det altid 
i naturen, jeg finder inspiration. Jeg laver rene og enkle ting, hvor form 
og funktion hænger sammen.” siger Mette Duedahl.
Alt dette kan findes i den smukke butik i hjertet af Listed. Så hvis 
du har flair for keramik når det er bedst, er DUEDAHL et sted der skal 
besøges.

Se mere på www.metteduedahl.com, og følg med på Facebook-siden, 
hvis du vil vide, hvornår butikken har åbent.

STRANDSTIEN 4A
3740 LISTED
TLF.: 24 40 96 46

For 22ende år i træk inviterer guldsmed Sebastian Frost og hustruen Signe 
Bay Frost indenfor i deres univers af svævende brillanter, verden-
skendte ure og friskkogt hummer på havnen i Listed. I guldsmede-
butikken på førstesalen er der i år blevet indrettet showroom for 
guldsmedens fine jewellery med svævende brillanter og unikasmykker 
i verdensklassen. Stueetagen, som tidligere husede café i år blevet 

omdannet til en kombineret bar og urudstilling med navnet BAY FROST 
BAR & KITCHEN. Her er det muligt at nyde god kaffe, vin, champagne, 
lobsterrolls og andre delikatesser som kaviar, franske oste og paté  
med udsigt over Listed havn..  Lad dig forkæle og nyd roen i Listed!
Se mere på www.sebastianfrost.dk

SMYKKER, URE & LOBSTER ROLLS!

STRANDSTIEN 1A
3740 LISTED HAVN
TLF.: 20 22 53 05

Strandstien 1A - 3740 Listed Havn - Tlf: +45 2022 5305 - www.sebastianfrost.dk - mail@sebastianfrost.dk

Strandstien 1A - 3740 Listed Havn - Tlf: +45 2022 5305 - www.sebastianfrost.dk - mail@sebastianfrost.dk

Strandstien 1A - 3740 Listed Havn - Tlf.: +45 2022 5305 - www.sebastisnfrost.dk - mail@sebastianfrost.dk



Own Design

BUTIK
STORE TORV 6
3700 RØNNE 

TLF 26129826

SOMMERBUTIK 
GLASTORVET 2C 
3740 SVANEKE 

www.heleneduffau.dk

MÅGESTOLE
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Tæt ved torvet i Svaneke ligger Postgade21, der er en sammenslutning 
af 12 bornholmske kunsthåndværkere, som har samlet deres værker i 
lyse og indbydende lokaler.  
Kombinationen af galleri, butik og designmekka har ligget på adressen 
i mange år. Samtidig er der blevet skiftet lidt ud i de repræsenterede 
kunsthåndværkere, der nu tæller Edith Eriksen, Evelyn Noval, Lene 
Fensholt, Muri Clay Everyday, Kirsten Kærgaard, SiJa, Sara Jeffries, 
Guldsmed Anders E, Marina Kristine Aabo, Benny Andersen, Wilgart og 
Gerner Jahncke. 

De har hver deres speciale og arbejder i tekstil, keramik, glas og metal. 
På hylderne er der både store, eksklusive unikaværker og små accesso-
ries, smykker og designgenstande. Prisniveauet spænder også vidt, så 
uanset om du er ude efter en mindre gave, eller den store vase, der vil 
fuldende din entre, er der masser af muligheder.  

Se åbningstider og meget mere på www.postgade21.dk 

KUNSTHÅNDVÆRK I SVANEKE

POSTGADE 21 
3740 SVANEKE

VESTERGADE 11
3740 SVANEKE
TLF.: 27 38 97 95

UNIK KERAMIK
Charlotte Thorups værksted og butik ligger på grænsen mellem by og 
land i Svaneke. Et stenkast fra byens centrum.
Med udsigt til havet og markerne, ledes man gennem køkkenhaven 
ind i keramikerens stemningsfyldte oase. Her fornemmes tydeligt det 
bevidste valg af materialer og farver, og værkstedets ånd kan ses og 
mærkes i keramikkenen, og omvendt.
I butikken sælges både kunstværker, der bliver vist på udstillinger rundt 
i verden, samt keramik til dagligt brug.

Alt er håndlavet af Charlotte, og hver genstand har sin egen historie. 
Her findes ordet masseproduktion ikke, men i stedet et fokus på for- 
dybelse og omsorgen for detaljen.
Så har man brug for en pause fra Svanekes travle sommerliv, er det 
turen værd at begive sig op og nyde roen. Og hvem ved, måske købe 
et minde af Bornholms farver og natur hjem i form af et unikt stykke 
keramik.
Se mere på www.charlottethorup.dk

CHARLOTTE
THORUP

KE R AM I K

-læderhåndværk siden 1973

Broe & Co.
Trekanten 1, Pedersker, 3720 Åkirkeby

Tlf.: +45 24 65 19 45 / www.broecompany.dk



SMÅSTEN BLIVER TIL KUNST
Da Rebecka Rottensten for fem år siden flyttede til Bornholm 
med sin familie, havde hun svært ved at finde job inden for 
sit fag som fodterapeut. Men hun har heldigvis altid haft 
en kreativ åre, og det udnyttede hun til at kaste sig ud i et 
eventyr, der begyndte med småsten. 
“Jeg elsker at gå på stranden, og en dag tænkte jeg, at alle 
de fine sten måtte kunne bruges til noget. Og så begyndte 

jeg at samle dem og bruge dem til at skabe billeder med”, siger Rebecka, der var den første 
på klippeøen til at kaste sig ud i det, man på engelsk kalder pebble art.

Stenene finder hun ude i havet rundt om hele Bornholm, og hun tjekker flere gange dagligt 
havprognoserne, så hun ved, hvornår de gode sten er nemmest at finde. “Der er rigtig 
mange sten, der ikke kan bruges til noget, men når jeg ser en fin sten, ved jeg med det 
samme, om det fx er en kjole, et hovede eller en ballon”, siger Rebecka.
Motiverne er typisk kærlighed, familie og forskellige udtryk for glæde, og hendes værker 
 rammer folk i både ind- og udland. Især efter at hun har fået en fast stand på Tivolis 
julemarked, er bestillingerne begyndt at vælte ind fra hele 
verden.

I passepartout-rammer måler billederne enten 20x50, 30x30 
cm, 50x50 cm eller 70x70 cm, og priserne starter ved 400 kr. 
Følg med på Handmade-by-Rebecka-R på Facebook, eller 
kig forbi galleriet på Gruset 7 i Svaneke eller i det nyåbnede galleri på 
Oehlenschlægersgade 34 i København.

Handmade by Rebecka R • Gruset 7 • 3740 Svaneke • Tlf.: 21 12 10 71

LAV DIN EGEN KERAMIK
Det nye keramikværksted ‘hejfabrik’ ligger 
i naturskønne omgivelser i Rønnes ydre 
industrikvarter. Her kan du prøve kræfter med 
keramikken, og der tilbydes to forskellige aktiv-
iteter, hvor både børn og voksne kan være med. 
Du kan bl.a. prøve kunsten at forvandle ler 
ved drejeskiven under kyndig vejledning af en 
uddannet keramiker. Der instrueres i fire enkle 
greb, så det er nemt at komme i gang, og på 
de 40 minutter kurset varer, kan man typisk nå 
at lave et par små skåle, lysestager eller andre 
pyntegenstande. Du kan efterfølgende vælge 
at tilkøbe glasering og brænding. Desuden kan 
du dekorere en kop, skål eller tallerken, som er 
hånddrejet og produceret på hejfabrik. I begge 
tilfælde kan du efterfølgende få tilsendt din 
keramik med pakkepost.
I hejfabrik finder du også en lille butik med 
keramiske produkter fra hejdesign og unika af 
Rikke Wulff. Book tid til drejning eller dekora-
tion på www.hejfabrik.dk og se keramikken på 
Instagram @hej_design.

Rabækkevej 1
3700 Rønne



DET BRUNE VÆRKSTED
HÅNDLAVET GLAS & KERAMIK FRA ZELMER OLSEN & OH OAK

BROGADE 7A, 3730 NEXØ

ÅBENT JUNI, JULI & AUGUST:
TIRSDAG - FREDAG 11 - 15
LØRDAG 10 - 13

MALENE HELWEG-LARSEN og den bæredygtige butik RES-RES laver POPUP i SVANEKE
De 2 fra Guldbergsgade i hjertet af Nørrebro er gået sammen med galleriet og sælger sommeren igen-
nem smykker, lisstil og STIG REX THOMSENS kunst i galleriet. Tjek web, Facebook, Instagram.

GULDSMED MALENE HELWEG-LARSEN
www-facebook-instagram
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af slagsen. Her er masser af muligheder for at gå på opdagelse og finde 
spændende ting til bolig og have. 
Måske kommer du også hjem med ny haveinspiration. Om sommeren er 
haven åben, så du og din familie er mere end velkomne til at medbringe 
kaffekanden og frokostkurven. Find jer en lun krog i haven, slå jer ned, og 
nyd roen. Strabo har også stalddørssalg af friskplukket frugt og rabarber.

Se mere på www.bornholm-strabo.dk eller følg os på Facebook,  
Instagram strabo1 og strabo_have.

Hos parret Lotte og Benny Gudbergsen møder du en uimodståelig bland-
ing af nyt og gammelt. 
Her sælges blandt andet planter til have og krukker. Strabo har øens 
største udvalg af Hosta/Funkia samt bl.a. Bornholmsk figen.
De er også eksperter i at sætte gamle møbler i stand på en sjov måde 
og at finde gode loppe-ting, retro og antik, der passer dertil. Du risikerer 
nemt at finde noget, som du absolut ikke kan leve uden. Både i parrets 
have og butik er der inspirerende brugskunst. 
Det er med andre ord en blandet landhandel og en ganske hyggelig én 

EN ANDERLEDES LANDBUTIK

SAVMØLLEVEJ 11
3751 ØSTERMARIE
TLF.: 20 14 07 28 / 21 77 45 02

2NDLIFEDESIGN 
Strandgade 15 
3730 Nexø 
Tlf.: 81 61 66 60

BAZEMENT 
Havnebryggen 9 
3740 svaneke 
Tlf.: 56 44 51 57

BRILLEHÛZET 
Sdr. Hammer 2E 
3730 Nexø 
Tlf.: 56 49 10 30

CHECK POINT MARINE 
Sdr. Hammer 6 
3730 Nexø 
Tlf.: 56 49 28 97

BORNHOLMS SÆBESYDERI 
Kirkeplads 4 
3770 Allinge 
Tlf.: 21 43 25 99

FRATIDA 
Svanekevej 18 
3751 Østermarie 
Tlf.: 40 27 51 53

FURNISH 
Ndr. Strandvej 6 
3730 Nexø 
Tlf.: 28 26 87 92

GUTE MENSCH 
Store Torvegade 10 
3700 Rønne 
Tlf.: 56 91 16 61

KOFOED 
Stavsdalvej 21 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 56 49 80 19

LIVING BORNHOLM 
Sdr. Hammer 2 
3730 Nexø 
Tlf.: 53 80 36 91

SVANEKE BLOMSTER 
Storegade 2F 
3740 Svaneke 
Tlf.: 24 44 70 17

STRABO 
Savmøllevej 11 
3751 Østermarie 
Tlf.: 20 14 07 28 / 21 77 45 02

Man kan shoppe sig glad, også på Bornholm. Lækre butikker for enhver smag til børn og voksne. Udvalget af 
stilarter er nøje udvalgt. Så gå ombord i de mange spændende butikker.

SHOPPING 

ICH BIN EIN BORNHOLMER

STORE TORVEGADE 10
3700 RØNNE
TLF.: 56 91 16 61

På gågaden i Rønne finder man modebutikken Gutemensch.
I butikken, der byder på et væld af danske, samt internationale 
fashionbrands, finder man toppen af poppen, når det kommer til mode i 
Danmark. Her findes mærker som Mads Nørgaard, Acne Studios, Ganni 
og meget, meget mere. Der er tøj både til ham og hende.
Tilmed har Gutemensch også deres eget tøjmærke “Ich Bin Ein Bornholmer” 
hvor de med diverse illustrationer og tekster, giver deres eget unikke 
bud på dansk mode. Her har de f.eks. samarbejdet med Mads Nørgaard.
Disse tøjstykker af eget mærke, såvel som andre mærker, kan både 
købes i butikken på Store Torvegade i Rønne, men hvis du befinder dig i 
Nexø, har du også mulighed for at gå på jagt efter modetøj.

I Nexø på Nordre Strandvej holder Gutemensch nemlig regelmæssigt 
lagersalg, hvor du kan gøre en god handel, og udstiller derfor tøjmærker 
både fra butikken i Rønne, men også fra søsterbutikken ACHTUNG. 
Åbningstider, nyt i shoppen og andre nyheder kan man finde online, 
både på deres Facebook, men i særdeleshed på Instagram, hvor der 
dagligt er nye opslag.

@gutemensch_lagersalg@achtungstore

@gutemensch@ichbineinbornholmer
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STAVSDALVEJ 21 • 3760 GUDHJEM • WWW.KOFOEDBORNHOLM.DK • TLF.: 56 49 80 19

MINIMALISTISK ELEGANCE AF RÅ NATUR TIL DIT SPISEBORD
Trætallerkenen fra Kofoed Bornholm er en demonstration af ægte håndværk kombineret med naturens skønhed og kærlighed til godt design.
Trætallerkenen er skåret i et stykke uden brug af lim og andre tilsætningsstoffer- miljøvenlig tænkning. Den er spejlskåret egetræ, beregnet til 
opvaskemaskinen. Hver trætallerken er omhyggeligt forarbejdet med hånden i værkstedet på Bornholm og er resultat af utallige timers forbedringer 
og genovervejelser af design. Østerlars Savværk har været Kofoed familiens eje siden 1921. Hans-Henrik Kofoed overtog det i 1995 og hans vision har 
været at opskære egetræet på den ultimative måde. Han har derfor i mange år arbejdet på at udvikle en særlig maskine til formålet.
Kig forbi på Østerlars Savværk og oplev den helt særlige elegance mixet med rå natur.

STRANDGADE 15
3730 NEXØ
TLF.: 81 61 66 60

2ndlifedesign ved havnen i Nexø er et skatkammer for dig, der holder af 
brugte designermøbler og keramik.
Udvalget i forretningen tæller alt fra lamper, spiseborde, sofaer og  
lænestole fra bl.a Wegner, Børge Mogensen, Poul Kjærholm m.fl.
Det er især dansk design fra 1930èrne og frem til i dag, men du finder 
bl.a. også Eames-stole, PH-lamper, norske og svenske klassikerer.
Prisniveauet spænder vidt, men langt de fleste møbler ligger i et  
prisniveau, hvor alle kan være med.  

Vi byder velkommen i vores store showroom og vi sender altid  fragtfrit 
ved køb over 6.000 kr. til hele Danmark og Sydsverige fra vores 250m2 
store lager ved Nexø havn.
2ndlifedesign opkøber klassiske møbler og lamper, hvor der ofte er
mulighed for at lave en god byttehandel.
Derudover er der mulighed for at indhente tilbud på ompolstring af de 
danske klassikere som bl.a Syveren, Ægget, Svanen fra Arne Jacobsen.
Se mere på www.2ndlifedesign.dk, Instagram eller Facebook

GØR ET DESIGNKUP I NEXØ

KIRKE PLADS 4
3770 ALLINGE

TLF.: 21 43 25 99

BORNHOLMS
SÆBESYDERI

NY ADRESSE!
Mød os i Allinge



LIVSSTILBUTIK MED 
PROFESSIONEL 
INDRETNINGSHJÆLP

Sdr. Hammer 2 • 3730 Nexø • Tlf.: 53 80 36 91 • www.livingbornholm.dk 

LIVING bornholm er en spændende og nytænkende 
livsstilsbutik i Nexø, hvor du finder et bredt ud-
valg af boliginteriør, møbler, belysning, brugs-
kunst, tøj og smykker fra stærke danske 
og internationale designbrands som 

HAY, FATBOY, BROSTE CPH, &TRADITION, samt en række lokale, bornholmske 
designprodukter, keramik og delikatesser. 
“Bæredygtighed og miljø er i fokus hos LIVING bornholm. Vi gør meget 
ud af at finde de helt rigtige produkter, hvor både design og kvalitet 
er i top. Hos os finder du produkter, der er anderledes, lidt “skæve”, 
og du vil som kunde opleve, at udvalget varierer hver gang, du 
besøger butikken”, siger designer Brian Holm Larsen, der står 
bag LIVING bornholm. Han inviterer gerne nye og gamle 
kunder indenfor til en kop te og en snak om indretning 
og design, for en af de helt store ydelser i butikken 
er professionel boligstyling til dem, der mangler 
inspiration eller hjælp til at (ny-)indrette et 
hjem eller et sommerhus. 
“Vi arbejder meget med boligstyl-
ing - typisk i forbindelse med en 
ombygning, men det kan også 
være i forbindelse med hus-
salg, hvor man ønsker at 
præsentere sit hjem 
bedst muligt”, for- 
klarer Brian 
Holm Larsen.

På havnen i Nexø, nabo til tøjbutikker, såvel som caféer ligger værkstedet Furnish.
Her huserer bornholmeren Nikolaj Eis, der i 2015 vendte tilbage til Bornholm.
Uddannet møbelsnedker med en stor passion for dansk design, startede Nikolaj brandet “Furnish” med en 
tidligere partner i et kælderlokale i København.
Nikolaj  producerer sit eget snedkerarbejde i verdensomspændende regi.
Furnish er præget af høj integritit. Alt er håndlavet og med øje på den endelige kvalitet.
Furnish producerer alt indenfor møbel og interiør-design og alle former for snedkerløsninger til hjemmet. 
Helt fra køkkener til havemøbler, såvel som store bestillingsarbejder som f.eks. interiør til butikker, barer, 
restauranter, osv. Kontakt Furnish, hvis du går med  disse drømme. 
Furnish er derudover hussnedker for  “Mikkeller”, hvor de leverer og designer barer rundt omkring i hele 
verden. Alt bliver her produceret på værkstedet på Bornholm og derefter sendt ud i verden, hvor Furnish 
selv er med ude og montere og finde de bedste og mest praktiske løsninger. Blandt andet kan Furnish 
arbejde ses i “Mikkeller Aarsdale”, hvor de har leveret og designet de fantastiske og idylliske lokaler på 
havnen i Aarsdale.  
Hvis du har er øje for spændende, idérigt og stilfuldt design der skiller sig ud fra standarden og ønsker et 
møde med Nikolaj, , så skriv til nikolaj@furnish.dk eller ring på telefon 28 26 87 92

FURNISH
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På toppen af idylliske Gudhjem ligger 
det smukke og spændende Gudhjem 
Museum. Ved et besøg her får man som 

gæst hele to museer i et: Den kulturhistoriske 
samling vises i den forhenværende Gudhjem 
Station fra 1916, tegnet af arkitekterne Kay 
Fisker og Aage Rafn. 
I en nyere tilbygning fra 1990, tegnet af 
arkitekt Niels Frithjof Truelsen, vises skif-
tende udstillinger af kunst og kunsthånd-
værk, primært nyere værker med tilknytning 
til Bornholm. Gudhjem Museum huser fx 
den årlige Kunstrundes fælles udstilling. 
En anden årlig tradition er kunstnersam-
menslutningen HOLKAHESTEN’s sommer- 
udstilling.
Stationsbygningen, der er fredet, blev købt 
til museumsformål i 1969 på initiativ af 

lokale kunstnere. Bygningen i sig selv 
er et besøg værd, som den frem-
står i dag - smukt bevaret med en 
lang række detaljer fra dens tid som 
jernbanestation og bolig for stations-
forstanderen. 
I tilknytning til museet er der anlagt 
en skulpturpark med værker af Julie 
Høm, Inge Lise Westman, Ole 
Christensen og Jun-Ichi Inoue.
Udstillingssæsonen varer fra påske 
t.o.m. efterårsferien. Museet danner 
også rammen om en række kulturelle 
begivenheder med møder, teater, 
musik og foredrag.

Se åbningstider, entrépris og meget 
mere på www.gudhjemmuseum.dk

WWW.OHMUS.DK • OLUF HØST MUSEET • LØKKEGADE 35 • 3760 GUDHJEM

Oluf Høst Museet åbnede 
i 1998 i Oluf Høsts villa 
Norresân i Gudhjem. Der er tale om et kunstnerhjem med en bred 
samling af Høsts malerier ophængt netop dér, hvor de i sin tid blev til. 
Hvert år kan man opleve to nye særudstillinger; én i villaen, der fokus-
erer på forskellige aspekter af Oluf Høsts kunst, og én i sommeratel-
ieret, der er reserveret til samtidskunst. 
Museets eventyrligt smukke klippehave skråner stejlt op mod klip-
peformationen Bokul. Haven er en oase i Gudhjem, hvor børn og vok-
sne kan nyde sommersolen og gå på opdagelse i dens mange kroge 

- gerne med en af museets 
sjove formidlingskufferter 

under armen. Øverst i haven findes kunstnerens sommeratelier, hvor 
der i dag udstilles spændende samtidskunst. Lidt længere nede i ha-
ven ligger det atelier, som Oluf Høst først selv benyttede og siden gav 
til sønnen, Ole Wiedemann Høst. Inde i selve villaen kan man opleve 
det værksted, som Oluf Høst primært benyttede om vinteren.
 
Fra 26. maj til 17. oktober 2020 har museet åbent alle dage fra 11-17

OLUF HØST MUSEET - EN PERLE AF ET KUNSTNERHJEM
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BORNHOLMS VALSEMØLLE 
Møllebakken 5  
3720 Aakirkeby  
Tlf.: 56 97 40 39

ERNST 
Nyker Strandvej 5 
3700 Rønne 
Tlf.: 53 61 44 70

BORNHOLM KOMBUCHA 
www.bornholmkombucha.dk 
mail@bornholmkombucha.dk 
Tlf.: 23 32 15 51

GAARDEN 
Melstedvej 25A 
3760 Gudhjem 
www.gaarden.nu

HØSTET 
Fløjlegård, Ibskervej 34 
3730 Nexø 
Tlf.: 53 54 21 24

LYKKELUND GEDEMEJERI 
Krækketsvej 3 / Østerlars 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 22 75 93 13 

MELSTED MADHUS 
Melstedvej 25A 
3760 Gudhjem 
Tlf.: 56 95 07 35

NORD 
Glastorvet 5 
3740 Svaneke 
Tlf.: 21 97 05 80 

PENYLLAN 
Havnevej 8D 
3770 Tejn 
Tlf.: 60 60 89 86

SVANEKE BRØD 
Storegade 2 
2740 Svaneke 
Tlf.: 40 75 84 11

SVANEKE KØBMANDSHANDEL 
svaneke torv 2 
3740 Svaneke 
Tlf.: 56 49 71 61

TORVEHAL 
Gartnervangen 6 
3700 Rønne 
www.torvehalbornholm.dk

ØSTERSØENS BRÆNDERI 
Gartnervangen 6 
C/O Torvehal Bornholm 
3700 Rønne

Bornholmske råvarer er på verdenskortet, og det kan alle forstå. Det er et eventyr af smagsoplevelser 
på eventyr. Hver forhandler kræser om deres produkter, og det er ren nydelse at gå på opdagelse i dette 
mekka af lækkerier. Glæd dig!

RÅVARER 

Storegade 2f
Tlf.: 24 44 70 17
www.svanekeblomster.dk

stokrosen svaneke
svanekeblomster
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Bornholm Kombucha brygger kom-
bucha af højeste kvalitet på deres 
lille bryggeri i Nexø. Malene Rossil 

og Ditte Brandt, som begge er bornholmere, står bag det bornholmske 
kombucha-eventyr, og deres klare mission er at få sat kombucha på 
landkortet og gøre kombuchaens fantastiske egenskaber tilgængelig 
for alle.
Kombucha er fermenteret, sødet te og har eksisteret i flere tusinde år. 
Først de senere år har kombucha været at finde i de danske butikker, og 
bliver løbende mere og mere kendt som et godt alternativ til de tradi-
tionelle læskedrikke med højt sukkerindhold eller alkohol.  
Bornholm Kombucha sætter en ære i at brygge den bedste kombucha. 
De benytter udelukkende 100% økologiske råvarer – primært hånd-

plukkede på Bornholm, f.eks. 
hamp-te fra Bornholmerhampen 
og havtornblad-te fra HØSTET. Der 
findes fem skønne, læskende varianter; Havtorn & Honning, Blåbær & 
Mynte, Ingefær & Lime, Æble & Aronia samt Hamp & Honning.
Bornholm Kombucha er rig på mælkesyrebakterier, antioxidanter og 
aktive plantestoffer fra te, bær, frugt og urter, og nænsomt plejet og 
passet i op til tre uger for at blive salgsklar. Bornholm Kombucha er kun 
let filtreret og selvfølgelig upasteuriseret for at bevare alle de gode 
næringsstoffer.
Du kan købe Bornholm Kombucha i både supermarkeder, cafeer og 
restauranter fordelt ud over øen.
Læs mere på www.bornholmkombucha.dk

– ÆRLIGE PRODUKTER, DER GIVER MENING
SVANEKE TORV 2
3740 SVANEKE
TLF.: 56 49 71 61

der males på den gamle kaffemølle. Gå selv på opdagelse - nyd den helt 
særlige duft , og bliv en oplevelse rigere. 

Butikken har åbent hele året.
Mandag - fredag kl. 10-17.30
Lørdag kl. 10-14
Søndagsåbent hele sommeren
Se mere på www.svanekekoebmandshandel.dk

En af de mest stemningsfyldte butikker i Svaneke er uden tvivl den 
hygge-lige lille købmandshandel, der – med mindre pauser – har fun-
geret som butik siden 1836. Butikken har stadig det gamle inventar, og 
man mærker dens helt særlige atmosfære straks, man træder indenfor. 
Selvom Svaneke Købmandshandel er en lille butik, rummer den et stort 
udvalg af lokale produkter, masser af økologi og et væld af  delikatesser 
og lækkerier fra danske og udenlandske producenter. 
Butikken har et meget stort tesortiment, og de bedste kaffebønner, 

SVANEKE KØBMANDSHANDEL - LOKALE FØDEVARER OG MASSER ØKOLOGI

Startet i 2017 er Østersøens Brænderi resultatet af én mands dedika-
tion til udvikling af premium spiritus og en genoplivning af de stolte 
traditioner på Bornholm, hvor bornholmerne tidligere var kongeligt 
priviligeret med en ret til at brænde brændevin. Martin Kofoed udvikler, 
destillerer og tapper alt selv i de smukke gamle omgivelser ved Torvehal 
Bornholm.
Den Bornholmske natur spænder fra dramatiske klipper til hvide sand-
strande. Denne variation og en livslang forelskelse i sin ø giver Martin 
en uudtømmelig ressource til inspiration, som kommer til udtryk i alle 
produkter fra Østersøens Brænderi.

På slotslyngen på Nordbornholm har brænderiet en særlig tilladelse fra
naturstyrelsen til at sanke urter. Enebærrene til Island Terroir Gin 
plukkes af Martin selv, hvor hovedparten findes i eneskoven omkring 
Finnens Top.
Sortimentet fra Østersøens Brænderi omfatter London Dry Gin, Navy 
Strength Gin, Pink Gin, Island Terroir Gin, Cask Aged Gin, Honning Syp 
samt Akvavit.
Se mere på www.braenderi.dk eller find braenderi.dk på Facebook og 
Instagram

GARTNERVANGEN 6
C/O TORVEHAL BORNHOLM
3700 RØNNE

HÅNDLAVET GIN FRA BORNHOLMS NATUR



Helt nede på kajkanten i den lille havneby Tejn, mellem fiskekuttere og 
kølehuse, ligger mikrobryggeriet Penyllan, der trods sin beskedne størrelse 
har formået at vække international opsigt og i dag eksporterer sine øl til 
15 lande. Penyllan specialiserer sig i øl lagret på træfade med deres egen 
gærkultur, der giver den helt unikke smag. Alt er håndlavet fra brygning af 
øllet til tapning og etikettering af det færdige øl. Det er muligt at besøge 
bryggeriet og købe øl med hjem eller bestille en forfriskning mens man 
sidder i bryghuset og nyder udsigten over havnen. Udover øl serveres 
der også most, hjemmelavet tonic & gin, vin og mad. Åben hver dag hele 
juli fra 12-18. juni/august hver dag undt. mandag og onsdag. For andre 
åbningstider, mad og arrangementer henvises til www.penyllan.com/bar. 
Rundvisning og ølsmagning tirsdag fra 15-16.30 eller efter aftale. 
Pris 200 kr pr. person (inkl fri ølbar). Book på jessica@penyllan.com

Havnevej 8D • 3770 Tejn • www.penyllan.com • facebook.com/penyllan

T O R V E H A L  B O R N H O L M
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Bornholms Valsemølle i Aakirkeby er en vigtig del af det bornholmske spisekam-
mer og danmarksberømt for at levere mel af højeste kvalitet. Kunderne er alt fra 
Irma-kæden og Meyers Mad til turister og lokale, der køber ind til deres hushold-
ninger ved selve møllen. Valsemøllen bruger fortrinsvist korn fra lokale landmænd, 
og det er en af hemmelighederne bag det gode mel, for klimaet på Bornholm 
er som skabt til god kornproduktion. Der kan fremstilles helt små produktioner i 
møllen, og da der arbejdes tæt sammen med landmændene, er det muligt at vide, 
præcis hvilke markers korn, der er i de enkelte melposer.

Sortimentet er bredt, ca. halvdelen er økologisk og dækker bl.a. en række eksotiske 
kornarter, som de store møller ikke har mulighed for at tage ind, eksempelvis 
ølands-hvede, spelt og emmer.
Som noget nyt har Bornholms Valsemølle desuden anskaffet stenkværne, der kan 
supplere produktionen med fuldkornsmel. 
Stenkværnet fuldkornsmel  mel har en bedre bageevne, da det kan optage mere 
vand.
Se mere på www.bornholms-valsemoelle.dk

BORNHOLMERMEL AF HØJESTE KVALITET

MØLLEBAKKEN 5 
3720 AAKIRKEBY 
TLF.: 56 97 40 39

Svaneke Brød er, efter at være flyttet I nye smukke lokaler, gået I 
samarbejde med Svaneke Blomster om at åbne kaffebar. 
Så når du køber det dejlige morgenbrød eller de smukke blomster, kan 
du tilmed også nyde din yndlingskaffe to-go, eller sidde ude på bænkene 
foran butikken med ansigtet i solen og udsigt til skønne Svaneke havn.
Brødelskere er stadig vilde med det særlige brød, og der køres fra hele 
øen for at besøge det traditionsholdige bageri. Kærligheden til brød 
er ikke blevet mindre med årene, og der bages stadig på gammeldags 
manér med respekt for håndværket og bagetraditionerne: ”Vi gør os 
umage med at få håndværket tilbage i processen, for at lave det sun-
deste og bedste brød”.
I brødene bages der med surdej (ingen gær) og det gode økologiske 
Bornholmske mel. Brødene koldhæver derefter i hævekurve.

Det er et bageri med holdninger, der er imod madspild, tror på bæredyg-
tighed og økologi, og også et bageri der rigtig gerne vil tale om det.
Udover nye lokaler, har de også åbnet en søsterbutik på Amager 
Strandvej, hvor de prøver at lære ama’rkanerne at spise surdejs brød. 
I København er der også åbnet op for salg til kantiner og andet erhverv 
af deres signatur rugbrød, så hvis du vil nyde brødet hver dag skal du 
endelig tage fat i dem.
Kom forbi til en snak om surdej, eller kom ind og prøv nogle af deres 
tebirkes eller de sunde kanelsnegle. Du kan også prøve den nye 
Svaneke-skrue som alle taler om - hvis der ikke er udsolgt.

Følg Svaneke Brød på Facebook hvor du finder åbningstider.

ØKOBRØD MED KÆRLIGHED, SURDEJ OG HOLDNINGER

STOREGADE 2
3740 SVANEKE
TLF.: 40 75 84 11
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