Tre anderledes boganbefalinger til
julegaver fra Brian Christensen:

AF CAMILLE BLOMST

B

ornholm er en lille ø,
alt er miniature, for
eksempel lufthavnen og Bornholms Lille
Boghandel i ankomst- og
afgangsområdet.
Det er driftige Brian Christensen, der også er journalist på TV2 Bornholm,
som bevarer bornholmsk
litteratur med sin samling
på omkring 700 titler, der
på hver deres måde har en
relation til Bornholm.
Siden 2011 har Brian
Christensen haft sit
eget forlag, der udgiver
morsomme, originale og
velskrevne bøger med
polerne Bornholm og
Roskilde som omdrejningspunkt.
Hvad fik dig til at flytte til
Bornholm?
“Jeg kommer fra Roskilde,
men vi holdt sommerferie
på øen i alle mine barndomsår. Mine forældre
havde været på forlovelsesrejse til et pensionat
i Tejn i 1967 og det var
åbenbart gået så godt, at
min bror kom til verden
året efter. Jeg selv blev
født tre år efter og i de
første mange år skulle vi
op og se til pensionatet i
Tejn på vores bornholmerferie.
I dag står pensionatet ikke
længere, men de mange
ferier gjorde indtryk. Man-

”Mord på bestilling” (2018).
Otte kriminoveller, hvoraf den ene, Lotte Petris
”Stormen over Bornholm” naturligvis er særlig
interessant. Men novellerne er hurtige at læse
og uha, man kommer langt omkring på kort tid
og få sider.

Brian Christensen er klog på bøger
om Bornholm og bornholmere
ge år efter, at jeg havde
boet et par måneder på
Færøerne og læst et år på
Island, var jeg som journalistpraktikant i 2002 klar
på endnu et ø-eventyr.
Hvorfor ikke tage i praktik
på Bornholm et år, tænkte
jeg og nu har jeg boet her
i 16 år”, fortæller Brian
Christensen, der bor midt i
Svaneke.
Hvad er det, som får dig
til at bruge fritiden på at
skrive og udgive bøger?
“Jeg er opvokset i et hjem
med musik i højtalerne og
kombinationen af musik
og ord tiltalte mig tidligt. I
1981 lavede jeg et fanblad
om gruppen Wham! Det
udkom selvfølgelig aldrig,
men allerede der, som
10-årig knægt, var jeg
interesseret i, hvem musikerne var og historien bag.
Nogle år senere troppede
jeg op på lokalradioen i
Roskilde og spurgte om
jeg ikke måtte lave nogle
programmer med musikeranekdoter og det gjorde
jeg så i mange år. Anekdoterne skrev jeg ned og
da jeg mange år efter var
startet i DR og hørte, at
DR ville samarbejde med
Roskilde Festival på alle
platforme, fik jeg den idé
at lave en bog med de
mange anekdoter. På det
tidspunkt var en bog om

festivalen nok min største
drøm - med undtagelse
af en Lars H.U.G.-biografi,
som jeg allerede var begyndt at barsle med. Men
- festivalbogen udkom i
2008 og det var så vildt
at se sin første bog. Helt
bogstaveligt at se skriften
dér på papiret. I bogen. Og
den blev stående, modsat
ordene i radioen”, husker
Brian Christensen.
Blev det starten på dit
forlag?
“Det fascinerede mig
på en anden måde og
dét ville jeg gerne prøve
noget mere af. Allerede på
universitet skrev jeg speciale om biografien som
genre. Mit næste projekt
blev så et portræt af min
barndomsby, fortalt via
10 interviews med byens
spidser som Lise Nørgaard, Ib Michael og Fuzzy,
tilsat politikere, biskoppen
og erhvervsfolk. Med deres stemmer forsøgte jeg
emnemæssigt at komme
hele vejen omkring byen.
Den idé gentog jeg på
Bornholm i 2013 med
bogen ”Mit Bornholm – 12
personligheder fortæller”.
Siden da har jeg været
med til at skrive eller udgive flere bøger om mine
to hjemsteder; Roskilde og
Bornholm.”

Føler du dig hjemme på
Bornholm?
“Meget. Jeg kender så
utrolig mange mennesker
og den fornemmelse kan
jeg godt lide. Det er ikke
omklamrende eller overvågende, som ikke-øboer
måske oplever det. Tværtimod kan jeg godt lide, at
man ved hvem sin nabo er
og kan genkende ansigter
her og der.
Det er ikke sådan, at jeg
behøver at tale med alle,
men det er en rigtig god
fornemmelse, at folk kender hinanden og holder øje
med og hjælper hinanden.
Det betyder også noget i
forhold til, at øen nødigt
skal lukke ved vintertid,
men det sker heller ikke.
Jeg skal love for, at mange
gør alt for at modbevise
at Bornholm bare er en
sommerø. Det er imponerende, at her er så mange
aktiviteter og så mange
spændende mennesker
på så lille et areal.” Svarer
Brian Christensen ivrigt.
Har du et favoritsted på
Bornholm?
“Jeg har mange, men udsigten over Salenebugten
fra landevejen bliver jeg
aldrig træt af – tværtimod.
Jeg holder også meget
af Jomfrugården, hvor vi
bader og så udsigten fra

vores køkkenhave i Svaneke. Udsigten over byen,
kirken og ud til Christiansø
– smukkere bliver det
ikke.”
Hvorfor ligger din boghandel ikke på Gudhjem eller
Svaneke havn?
“Den korte forklaring er,
at TV 2/Bornholm skulle
spare 4-5 mio. ved det forrige medieforlig for fire år
siden. Nu bliver der skåret
i freelancetimerne, tænkte
jeg og måtte så lave en
plan b. Min tanke var, at
jeg måske kunne skrive
portrætter og årsrapporter for øens erhvervsliv og
hvor kunne jeg nemmest
komme i kontakt med
dem? Formentlig i lufthavnen, når de skulle flyve
over til møder, tænkte jeg
og åbnede optimistisk min
boghandel.
Jeg beholdt dog alle mine
timer på TV 2/Bornholm
og kom aldrig til at skrive
for erhvervslivet. Men
boghandlen voksede og
voksede, for så gik der jo
lidt sport i at få flere og
bestemte titler på hylden.
I dag har jeg næsten
700 titler på hylden, der
udelukkende har med
Bornholm at gøre.” Lyder
svaret dedikeret fra Brian
Christensen.

”Forræderen og andre historier” (1995).
Igen otte noveller, men denne gang skrevet af
Leif Davidsen og hvor første novelle begynder
på kajen i Nexø. Så er vi i gang med dramaerne fra den kolde krig.

Oplever du at bøger generere glæde i dit liv?
“Indrømmet, der er ikke
mange penge i bøger. Men
min oplevelseskonto er i
stort overskud. Ganske
ligesom min interesse for
musik, så har bøgerne
også ført mange møder
med sig. Mine dedikerede
kunder og interessante
producenter af alt fra
karamel, lakrids og the til
bogæbler, magneter og
snapse.
Der ud over har jeg mødt
mange forfattere. Sidste
år var jeg med til at arrangere en foredragsrække
om den kolde krig og i år
har jeg været med til at afvikle Bornholms Litteraturfestival under Kulturugen.
Her var det en drøm, som
gik i opfyldelse, da Ib
Michael holdt foredrag i
Domen i Allinge. Leif Davidsen på koldkrigsmuseet
Bornholmertårnet står nu
også som en milepæl i min
bogverden.
En verden med forlag,
butik og opgaver som
forfatter og underviser,
hvor jeg godt kunne bruge
nogle flere timer i døgnet.
Men jeg klager ikke, og
da slet ikke op til jul, hvor
bogverdenen går helt
amok i antal af udgivelser
og salg.”

For os der vil følge med tiden…

Vi forhandler bl.a.:
Ilse Jacobsen
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Sibin Lindebjerg
Bessi Jeans
Rue de Femme
Gr. Nature
B. Young
Decadent
Fit flop
Bubetti
Prepair
Tamaris

Kr. 1398,-

Kr. 1998,-

Kr. 4498,-

Kr. 1498,-

Åbningstider nu og
jul/nytår:
Man-fre kl. 10 -17.30
Lørdag kl. 10 -14
JUL/NYTÅR:
d. 22 - 23/12 kl. 10 -15.00
d. 24 - 25-26/12 LUKKET
d. 27 - 28/12 kl. 10 -17.30
d. 29/12 kl. 10 -14
d. 31/12 LUKKET

Kr. 7498,-

Kr. 7498,-

Følg os på Facebook
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”Græker-Kaj fortæller” (2015).
Det er måske lidt søgt, da jeg selv har skrevet
den, men jeg plejer aldrig at læse mine bøger,
når de først er blevet trykt. Men for nylig læste
jeg faktisk bogen. Jeg synes virkelig, at man
ud over de mange sindssyge og vilde historier,
som Græker-Kaj kunne fortælle, også får et
reelt indblik i, hvordan det var at vokse op på
landet i 40’erne og 50’erne.
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Bornholmske fristelser

WHAT A WONDERFUL
VINSMAGNING

VI HAR ÅBENT
HELE ÅRET
CHOKOLADEHILSNER

Familien K jærst rup

SNOGEBÆK: HOVEDGADE 9, SNOGEBÆK, 3730 NEXØ
CHOKOLADEBUTIK, PRODUKTION OG ARRANGEMENTER

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE

VINSMAGNING Velkommen til 2 vin- og gourmetaftener hvor Anders Quist fra Vinslottet serverer specielt udvalgte portvine og
champagne. Vores kokketeam serverer en gourmetmiddag tilpasset vinen. Begrænset antal pladser. Bestil på 5695 1913.

PORTVINSMENU TORSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 18.30

CHAMPAGNEMENU FREDAG DEN 14. DECEMBER KL. 18.30

Aperitif: White Christmas – port cocktail
• Sandart, kalvehale ragout, savoykål
Dry White Port – Quinta de la Rosa
• Rådyr, kålrabi, skorzonerrod, vanilje og grønkål
Colheita 2008 – Quinta de la Rosa
• Ost og hyben
Tonel 12 Old Tawny & ”old surprice” – Quinta de la Rosa
• Rødbede fennikel, chokolade fondant og bagte sveskeblommer
Vintage 2014 – Quinta de la Rosa

Aperitif: Christmas Royal – champagne cocktail
• Torsketatar, letrøget østers, marineret æble, gede-friskost
Brut Majeur – Champagne Ayala
• Kaviar, G&T sorbet, agurk og skovsyre
Rosé Majeur – Champagne Ayala
• Fasan, græskar, jordskok sifon, rosenkålsblade og brunet smør
Vintage 2009 Grand Cru – Champagne Ayala
• Kvæde, vanilje pocheret med valnøddeis og karamel creme
Champage surprice - demi-sec

Pris pr. aften: 650,- pr. person inkl. vine

Pris pr. aften: 650,- pr. person inkl. vine

WHAT A WONDERFUL
FEST

CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK
FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP
WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK
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PERFEKTE RAMMER Hotel GSH har både lokalerne og erfaringen til
at danne rammen om jeres næste fest. Vi forkæler både gæsterne og
værterne. Vil I holde bryllup, rund fødselsdag eller konfirmation... ring
5695 1913 og spørg efter Cathrine, så er festen i gode hænder.

HOTEL GSH
Strandvejen 79, 3700 Rønne
5695 1913 · info@greensolutionhouse.dk
www.greensolutionhouse.dk
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