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Socialdemokrater til 
eksamen
De 12 medlemmer af den socialdemokrati-
ske gruppe i kommunalbestyrelsen 
inklusive borgmesteren skal til eksamen 
den 23. november. Det sker under overskirf-
ten ”Holder den socialdemokratiske gruppe 
valgprogrammet”, og det er de socialdemo-
kratiske medlemmer, der evaluerer de 
folkevalgte.

I Socialdemokraternes aktivitetskalender 
er der føglende omtale: 

På aftenens møde skal Kommunalbesty-
relses medlemmerne stå på mål for deres 
resultater og politik i kommunalbestyrel-
sen i henhold til valgprogrammet. De svarer 
på spørgsmål fra medlemmerne og alle 
spørgsmål er relevante. Vi har sikret at der 
kommer kritiske spørgsmål fra salen.

Bliver politikken fulgt og hvilke 
resultater er opnået? Hvad er de vigtigste 
sager inden valgperioden udløber? Kom og 
vær med til at stille udfordrende spørgsmål 
til gruppen. Skal der sættes nye mål?

I invitationen til mødet er der også et link 
til socialdemokraternes kommunalvalgpro-
gram fra 2013. far

Sigtet for spirituskørsel 
efter uheld
Ambulance, politi og indsatslederen blev 
søndag eftermiddag kl. 16.41 alarmeret til et 
færdselsuheld  på Gudhjemvej ved 
Østerlars.

– Det drejer sig om et eneuheld, hvor en 
mandlig knallertfører er væltet, muligt 
fordi han var påvirket af spiritus, siger Jan 
Hansen, vagthavende ved Bornholms Politi.

Vagthavende oplyser, at den 41-årige 
mand slap med småskrammer og knubs. 
Knallertføreren blev i ambulance bragt til 
Bornholms Hospital.

– Patruljen skønnede manden påvirket 
og derfor har vi fået udtaget en boldprøve på 
Akutmodtagelsen, siger vagthavende.

Den 41-årige mand er nu sigtet for 
spirituskørsel og der venter et retsligt 
efterspil. mb

Brian Christensen havde taget Græker-Kajs sidste knallert med her på BogFo-
rum i Bella Center som blikfang. Privatfoto

 
 
 
 
Af Torben Østergaard Møller

LITTERATUR
Årets store begivenhed for folk med interes-
se for bøger, BogForum, løb i weekenden af 
stabelen i Bella Center, København. 

I løbet af de tre dage bød begivenheden på 
et væld af forfatterinterview, debatter, op-
læsninger, madseancer og meget mere.

Og bornholmske indslag var der også fle-
re af. 

Gorm Wisweh fra Svaneke, som er en suc-
cesfuld restauratør i København, lavede så-
ledes retter fra sin bog »Mine favoritter« på 
messens madscene, Dennis Gade Kofod, 
som netop har udgivet ”Nancy”, var til stede 
og blev interviewet på forlaget Rosinantes 
scene, ligesom den i Listed bosatte Jette 
Drewsen blev det på Gyldendals scene. Hun 
har for nylig udgivet ”Døden er en mester”.

Og så var der jo lige landets mindste bog-
handel, Bornholms Lille Boghandel, som for 
første gang var til stede med egen stand.

– Det var meget spændende, hvordan det 
skulle gå, siger ejeren, Brian Christensen.

– Der er jo en rimeligt høj standard sådan 
et sted, så man er spændt på, om man får 
solgt et par bøger eller hvad. Men jeg synes, 
at det gik rigtig, rigtig godt.

Boghandleren synes således, at han blev 
mødt med stor interesse fra bogmessegæn-
gernes side.

Jette Drewsen: Vi bli’r gamle sammen

Dennis Gade Kofod: Man skal være til stede
– Det gik godt, der var mange menne-
sker, siger Dennis Gade Kofod, som på 
Rosinantes scene blev interviewet af 
Aydin Soei om sin nye bog, Nancy” – og 
med mange mennesker refererer han 
både generelt til messen og til publi-
kum ved hans interview.

Hvad betyder det for dig at være med 
på sådan en messe?

– Jamen, det gælder om at få spredt 
budskabet om de gode anmeldelser, 

det er jo ikke alle, der læser avis, siger 
han, som har fået rigtig gode anmeldel-
ser for sin bog.

– Og man kan ikke reklamere en bog 
til bestseller i dagens Danmark, siger 
han.

– Som det ellers var oplagt fra forla-
gets side at gøre lige nu. Men det, der 
sælger allerflest bøger, er, at folk taler 
til andre, som også læser bøger. Og der-
for gælder det for en forfatter om at væ-

re til stede på alle mulige måder. 
Og så er det grundlæggende rart at 

tale om sin bog, synes forfatteren:
– Jeg elsker at blive interviewet om 

den, siger han.
– Jeg er jo glad og har lyst til at snak-

ke om den.
Det gør han i øvrigt igen førstkommen-
de onsdag aften i William Dam, Bog & 
Idé, Rønne, når borgmester Winni 
Grosbøll interviewer ham om ”Nancy”.

Jette Drewsen fra Listed udsendte for 
nylig på Gyldendal sin første roman, 
”Døden er en mester”, siden 2007, den 
15. i rækken. I Politikens anmeldelse 
fik den flotte fem ud af seks mulige 
hjerter.

– Jeg blev søndag interviewet på sce-
nen hos Gyldendal af min redaktør Jo-
hannes Riis, siger hun.

Hvad giver det som forfatter at være 
med på BogForum?

– Der er altid en særlig stemning ved 

at være der, og så må man håbe, at no-
gen også lægger mærke til, at man var 
der.  

Fordi Jette Drewsen havde været i 
Riga til sin søns 50 års fødselsdag, kun-
ne hun først gå på scenen om sønda-
gen.

– Derfor jeg røg ind i en stime inter-
view, hvor der ikke var så mange andre 
romanforfattere, siger hun.

– Så nogle, der ellers ville komme, 
var der ikke. Der er for eksempel en 

gammel mand, som altid er der hos 
mig, og som havde forventet at se mig 
på et tidligere tidspunkt. Men jeg mød-
te ham tilfældigt, og så kunne jeg sig-
nere den bog, han havde købt. Det er 
meget skægt med sådan en, som altid 
kommer. Vi kender ikke hinanden el-
lers, men vi bliver gamle sammen, om 
jeg så må sige. Vi kan jo se på hinan-
den, at der gået mange år, og han er alt-
så bogsamler.

– Det er nok første gang, det går 
rigtig op for mig, at bare man næv-
ner ordet ”Bornholm”, så er vi foran 
på point. Folk gik forbi, og så sagde 
de ”neeejjj – Bornholm!”, siger han 
med henført toneleje.

– De sukkede saligt. Og så kom de 
ind og snakkede og bladrede i bøger-
ne og skulle se, hvad der var kommet 
af nyt. Det var vildt at opleve, hvor 
stærkt et navn Bornholm egentlig er.

For nylig har Brian Christensen 
på sit eget forlag udgivet bogen 
”Græker-Kaj fortæller ...”. Han havde 
gerne haft den navnkundige fortæl-
ler med det borgerlige navn Kaj Sta-
ge Jeppesen med på messen, men 
han døde desværre i august.

Til gengæld har boghandelejeren 
købt Græker-Kajs sidste knallert af 
familien, og dén var med på messen.

– Den var en form for blikfang, og 
der var også mange, der stoppede op 
og kiggede på den, siger Brian Chri-
stensen.

Hans topsællert var dog Pernille 
Boelskovs ”Granitgraven”, som fore-
går på Bornholm. 

– Krimier er stadig det, folk vil ha’, 
siger Brian Christensen.

–  Dernæst kom ”Græker-Kaj for-
tæller ...”, og så var det nok ”Born-
holm – Folk, Fæ og Foodies” af An-
ders Beier og Sune Rasborg.

Var det anstrengelserne værd?
– Ja, det synes jeg. Det kunne have 

været sjovt også at tjene lidt på det, 
haha, det kom vi ikke til, ler Brian 
Christensen.

– Men det har jeg fået at vide, at 
næsten ingen gør på sådan en mes-
se. Det er ren promotion, så vi har 
lært meget, siger boghandleren, 
som havde kæresten Ida Hvilsom 
med og fik delt en masse visitkort ud 
i løbet af de tre dage, som han op-
summerer således:

– Det var hårdt, men de giver et 
stort plus på oplevelseskontoen.
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Ring på tlf 60809792 

eller skriv på
theis@byg-groent.dk 

Hulmursisolering:
70m2 hulmur Før 

14.000,- 
nu 11.000,-

Træfiberisolering:
100m2 loft med 

200mm før 14000,- 
nu 11000,-

Priserne er inkl moms
I år kan man desuden 
få fradrag for de fleste 

byggeopgaver
Vi kan stadig nå din opgave i år
Få gratis rådgivning og tilbud


