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Bornholm
Ingen støtte til  
brakjord i 2008

Af Anders Kjøller

Der bliver ikke noget krav om at braklægge 
landbrugsjord i 2008.

EU’s landbrugsministre har enstemmigt ved-
taget at nulstille den obligatoriske udtagnings-
forpligtelse for høståret 2008. Det betyder, at 
landmændene i forbindelse med såninger nu her 
i efteråret 2007 og foråret 2008 ikke er forpligtet 
til at braklægge jord. Baggrunden for den mid-
lertidige nulstilling er rekordhøje kornpriser og 
slunkne kornreserver. Kommissionens skøn er, 
at de europæiske landmænd vil producere 10 
mio. tons korn ekstra som følge af, at der ikke 
skal braklægges arealer næste år.

– Danmark har støttet forslaget, fordi obliga-
torisk braklægning er endnu et eksempel på, at 
EU’s landbrugspolitik bremser markedsmeka-
nismerne. Men afskaffelsen af braklægningen 
må ikke betyde ringere beskyttelse af natur og 
miljø. Faktisk er miljøhensynet så vigtigt, at det 
ikke skal være en tilfældig sidegevinst ved en 
forældet braklægningsordning. Jeg har derfor 
bedt kommissionen om straks at undersøge kon-
sekvenserne for natur og miljø og iværksætte til-
tag, der sikrer, at vi fastholder de miljømæssige 
fordele ved brakken på anden vis, siger fødevare-
minister Eva Kjer Hansen (V).

Flere lande bakkede, ifølge Fødevareminste-
riet, op om de danske synspunkter, og kommis-
sionen lovede at tage hånd om de miljømæssige 
konsekvenser i forbindelse med revisionen af 
landbrugspolitikken, det såkaldte sundhedstjek, 
som fremlægges til november.

På nationalt plan vil Fødevareministeriet og 
Miljøministeriet snarest indkalde forligspartier-
ne bag Vandmiljøplan III og Pesticidhandlings-
planen for at drøfte initiativer, så beskyttelses-
niveauet ikke falder som følge af det midlertidige 
bortfald af udtagningspligten.

Fødevareøkonomisk Institut skønner, at 
25.000 til 50.000 danske hektar bliver inddra-
get i landbrugsproduktionen ud af de obligato-
risk udtagne 187.000 hektar. Reelt ligger kun 
149.000 hektar brak, da udtagningsforpligtelsen 
også kan opfyldes ved at dyrke nonfoodafgrøder 
som raps.

På Bornholm var der i 2006 – ifølge Danmarks 
Statistik – braklagt og udtaget til forskellige mil-
jøordninger i alt 2.772 hektar.

Men hvis – teoretisk set – blot halvdelen af 
det bornholmske brakareal udnyttes til afgrøder 
med et gennemsnitsudbytte på seks ton per hek-
tar vil det kunne betyde en ekstra høst på godt 
8.000 tons.

Baggrunden for at droppe braklægningskravet 
er historisk lave kornlagre og en øget efterspørg-
sel på verdensplan, der også har givet sig udslag 
i kornpriser, der nærmest er på himmelflugt i 
øjeblikket.

Teater mod mobning

Elever møder Jesper langballe
På fredag den 5. oktober tager 
en klasse fra Bornholms Gymna-
sium sammen med deres lærer 
Leif Hansen til København for at 
blive undervist i EU-politik i DGI 
Byen ved Hovedbanegården. Der 
skal de møde Jesper Langballe, 
medlem af Folketinget for Dansk 
Folkeparti, og høre om hans syn 
på EU.

Det fortæller kontorfuldmægtig 
Sigrid Bjerregaard fra Nævnet til 
Fremme af Debat og Oplysning 
om Europa i en pressemeddelelse.

– I alt samles små 50 gymnasie- 

og folkeskoleklasser for at bruge 
en time på at diskutere Europa-
politik med en politiker. Det sker 
på Europanævnets Europa Messe, 
som er sat i søen for at samle op 
på det, der er sket, og det der ikke 
er sket i den danske Europadebat 
i de sidste tre år, hedder det.

Blandt de øvrige politikere, der 
stiller op til arrangementet, fin-
der man navne som Annegrethe 
Holmsgaard, Jens Peter Bonde, 
Elisabeth Arnold, Charlotte An-
tonsen og Steen Gade.

tøm

Teater skal få børn fra første til sjette klasse 
til at holde op med at kalde hinanden for »fede, 
brilleabe eller pizzafjæs«. Derfor har SSP-puljen 
betalt for en forestilling om mobning, fortæller 
DR P4 Bornholm.

Århus Produktionsskole opfører forestillingen 
for 1.500 bornholmske elever i løbet af ugen ef-
ter efterårsferien. Efter stykket skal børnene 

diskutere mobning, oplyser SSP-konsulent hos 
politiet, Torben Kofoed-Nielsen.

– Vi håber, at de lærer at sige fra og hjælpe 
andre, som bliver mobbet. De redskaber kan og-
så forhindre, at de som unge lader sig presse til 
at prøve stoffer eller indbrud, siger Torben Ko-
foed-Nielsen til radiostationen.

- hartung

Torben Kofoed-Nielsen vil have børnene til at 
diskutere mobning. Arkivfoto: Jens Stubkjær

Tog nøgler fra spritbilist
Et forbipasserende vidne konstaterede mandag 
kl. 19.45 i Aakirkeby, at en uheldig bilist var 
spirituspåvirket, så vidnet snuppede bilnøglerne. 
Derfor måtte bilisten pænt vente til politiet kom 
og anholdt ham.

Da politipatruljen nåede frem, så kunne man 
både konstatere, at den uheldige bilist – en 54-
årig mand fra Østermarie – havde påkørt mur-
værk ved Jernbanegade 42 i Aakirkeby og at 
manden ikke har erhvervet kørekort.

I øvrigt var der klart tale om spritkørsel, så 
den 54-årige måtte tage med til Bornholms Ho-
spital, hvor den obligatoriske blodprøve blev ud-
taget til nærmere analyse.

- hartung

Det må jo gerne  
være pænt også...
arkiTEkTur

Af Claus Sonne

– Jamen, det er da en 
slags ridderslag, siger 
Charlotte Algreen og 
smiler bredt.

Ridderslaget er lig med 
Bornholms Regionskommu-
nes årlige arkitekturpris, 
hvis 2007-udgave 1. okto-
ber gik til netop Charlotte 
Algreen, arkitekt med base 
på Sæne Havn ved Ham-
merknudens nordlige spids. 
I øvrigt en base, der virke-
lig vil noget, for den gamle 
toldassistentbolig er gen-
nem de seneste år blevet 
forvandlet til en fantastisk 
smuk bolig med store kig til 
både hav, havn og klipper.

Det er dog ikke det smuk-
ke hus på havnens skrå-
ning, der har gjort Charlotte 
Algreen til prisvinder, men 
et sommerhus på Dueodde. 
Og det er et projekt, som 
hun er særdeles glad for.

– Egentlig var det pla-
nen, at jeg skulle tegne en 
tilbygning til et allerede 
eksisterende sommerhus, 
men da jeg gik og kiggede 
på huset sammen med tøm-
rermester Jørgen Olsen fra 
Kjeld Olsens Tømrerforret-
ning i Nexø, fortalte han, at 
det efter hans erfaring var 
sjældent, at folk blev rigtig 
tilfredse med en tilbygning, 
og det kom jeg til at tænke 
over. Så sammen med teg-
ninger af en tilbygning, hvor 
vi skulle pakke huset ind i 
træ, lavede jeg tegninger af 
et helt nyt hus og præsen-
terede dem for ejerne, der 
synes ret godt om det nye 
sommerhus, fortæller Char-
lotte Algreen – og roser Jør-
gen Olsen.

Der skal modspil til
– Det er simpelthen herligt 
at arbejde sammen med så 
dygtig en træmand. Det gi-
ver nogle helt nye dimensio-
ner i mine muligheder som 
arkitekt, konstaterer hun 
og tilføjer om det prisbeløn-
nede byggeri, at det har væ-
ret vigtigt for hende at teg-
ne et sommerhus – og ikke 
en villa i et sommerhus.

– For der er efter min me-
ning for meget villakvarter 
over for mange sommerhuse 
på Bornholm, lyder det.

Her vil nogen måske ind-
vende, at det var lidt uar-
tigt af Charlotte Algreen at 
præsentere sine kunder for 
noget, de slet ikke havde 
bedt om, altså tegninger af 
et helt nyt hus. Men det er, 
siger hun, det som en god 
arkitekt skal kunne.

– Det letteste er selv-
følgelig bare at give folk 
nøjagtig det, de beder om, 
hvilket man desværre ser 
rigtig mange gøre, men 
når man hyrer en rådgiver, 
har man vel en forventning 
om, at det er et professio-
nelt menneske, man bestil-
ler en opgave hos, hvis jeg 
henvender mig til andre 
fagfolk, forventer jeg, at de 
fortæller mig om ting, jeg 
ikke ved noget om, og hjæl-
per mig med de ting jeg har 
brug for. Så bliver udfaldet 
så godt for mig som muligt 
– og sådan skal jeg da også 
være over for mine kunder! 
Jeg mener, at det er arki-
tektens opgave at give sine 
kunder modspil og at præ-
sentere dem for løsninger, 
der er bedre end det, der 
var udgangspunktet. Folk 
henvender sig jo til arkitek-
ten med en drøm, og det må 
være arkitektens opgave at 
få den ført så godt ud i livet 
som muligt. Og en arkitekt 
ved via sin uddannelse nu 
engang mere om, hvordan 
rum, lys, materialer og far-
ver påvirker folk, siger hun.

Arkitektur skal 
virke i praksis
Det er nu ni år siden, Char-
lotte Algreen flyttede til 
Bornholm med sin mand 
Lars, der er landskabsarki-
tekt i Bornholms Regions-
kommune. Siden er børnene 
Asta på fire og Laurits på 
tre år kommet til, lige som 
Charlotte Algreen har skif-
tet en karriere som pend-
ler ud med en karriere som 
selvstændig. Ind imellem 
har hun blandt andet arbej-
det på den bornholmske in-
geniørtegnestue Steenberg 
aps, og hun har eksempel-
vis haft sine kreative fingre 
i projekter som udvidelsen 
af Nexø Skole og, som ansat 

i AI-gruppen i København, 
arbejdet med LO’s nye ho-
vedsæde i havnestaden.

Siden hun i 2003 gik so-
lo, har Charlotte Algreen 
blandt andet tegnet et for-
slag til udvidelse og reno-
vering af Gudhjem Bad og 
et område ved Albertslund 
Station, lige som det er 
blevet til flere opgaver på 
Bornholm. Og faktisk er der 
så meget fart på firmaet, at 
hun overvejer at ansætte en 
ekstra medarbejder.

– Men det er godt nok en 
stor beslutning at skulle 
være arbejdsgiver, ler hun.

Charlotte Algreen arbej-
der ud fra firmaets vision, 
der er at skabe både velfun-
gerende og smuk arkitek-
tur, der er i harmoni med 
de fysiske omgivelser.

– Jeg laver arkitektur, 
der »virker« i praksis, for-
tæller Charlotte Algreen 
– og tilføjer:

– Og så forsøger jeg at be-
kæmpe, at folk ikke prøver 
at se mulighederne. Rigtig 
mange, der skal bygge no-
get, spænder ben for sig selv 
ved ikke at åbne øjnene og 
hjertet i processen, og sådan 
er det også på Bornholm, 
selv om der også er masser 
af progressive bornholmere, 
der gerne vil have det mod-
spil, jeg gerne vil give, siger 
hun.

Bornholm kan blive 
pænere
Og apropos Bornholm, så er 
der noget, der som arkitekt 
undrer Charlotte Algreen.

– I betragtning af, at 
Bornholm skal leve af at se 
godt ud, så tror jeg, at man 
med fordel kunne tænke 
lidt mere over, hvilke type 
bygninger, der bliver opført 
rundt omkring på øen. Nog-
le steder på øen, med fan-
tastisk beliggenhed, er der 
opført en række decideret 
grimme hoteller og pensio-
nater, der slet ikke spiller 
sammen med den fantasti-
ske natur, de ligger midt i. 
Eller for eksempel det nye 
byggeri på Melstedbakken 
ved Gudhjem. Her har op-
mærksomheden været ret-
tet på den enkelte lejlighed 
med fin udsigt over Østersø-
en, og det er fint, men byg-
geriet beriger ikke Gudhjem 

arkitektonisk. Og efter min 
bedste overbevisning burde 
Bornholms arkitektoniske 
fremtoning være et af pa-
rametrene for Bornholms 
udvikling, siger Charlotte 
Algreen, der er medlem af 
Bornholms Regionskommu-
nes Kulturmiljøråd.

Sjælen skal med
For at understrege sine ord, 
finder hun en bog frem med 
billeder fra en traditionel 
schweizisk bjergby omkran-
set af, nå ja bjerge, hvor det 
er lykkedes arkitekten af få 
et nyopført betonhus til at 
falde ind i både by- og na-
turbilledet.

– Et sted som Bornholm, 
hvor der er så mange gamle, 
smukke huse, er man nødt 
til at tænke sig godt om, når 
man bygger. Et hus fra 2007 
kommer jo aldrig til at ligne 
et fra 1850, men man kan 
sagtens bygge nyt med så 
meget sjæl, at nyt og gam-
melt kommer til at hænge 
sammen som en enhed. Det 
er desværre ikke sjældent, 
at jeg på Bornholm tænker: 
Hvem i alverden har dog 
givet nogen lov til at bygge 
sådan, for eksempel at pla-
cere et ganske ordinært rødt 
murstenshus midt i en om-
gang bindingsværks-idyl? 
Og jeg indrømmer gerne, at 
det provokerer mig, blandt 
andet fordi jeg ved, hvor 
meget bureaukrati og hvor 
mange stive regelfortolknin-
ger, der er forbundet med at 
renovere de gamle huse på 
øen, siger hun.

Hvor er 
inspirationen?
Charlotte Algreen peger på 
Bornholms Erhvervsskole, 
hvor hun har undervist et 
års tid, som et eksempel på 
et byggeri, hun gerne ville 
have set gjort anderledes.

– Et sted, hvor der skal 
undervises, skal ifølge min 
terminologi være inspire-
rende, og det mener jeg be-
stemt ikke, man kan sige 
om stedet. Når man bygger, 
skal man sætte sig i bruger-
nes behov, landskabet, de 
omkringliggende huse, mar-
kerne og hvad der ellers er 
– og så huske sjælen.

Tyveri fra maskinlænge
Fra en uaflåst maskinlænge på Ølenevej i Pe-
dersker, er der stjålet en orange motorsav mrk. 
Stihl 24, en gul boremaskine med tilhørende la-
der af mærket Dewalt, et topnøglesæt af mær-
ket Saltus og en lufttrykssprøjte. Det hele til en 
værdi af 5.750 kr.

Værktøjet er stjålet i tidsrummet mellem mid-
nat, natten til lørdag den 15. september og lør-
dag kl. 09.00, fortæller Bornholms Politi.

- hartung

Graffiti i børnehave
Børnehaven Nordstjernen på Thorkildsvej i Røn-
ne har søndag aften eller natten til mandag væ-
ret udsat for hærværk i form af graffiti, fortæller 
vagthavende hos Bornholms Politi.

Husets facade og en dør er blevet overmalet 
med 30-40 centimeter høje bogstaver – og det er 
ikke børnehavetegninger.

Politiet arbejder fortsat på at opklare hærvær-
ket, men har endnu ikke nogen navngivet hær-
værksmand i kikkerten.

- hartung

Sommerhus  
blev præmieret

Af Torben Østergaard Møller

En lille sluttet kreds var mødt frem, da 
Bornholms Regionskommunes Arkitek-
turpris mandag aften blev uddelt i Rønne 
Theaters Café.

Først uddelte borgmester Bjarne Kri-
stiansen (I) dog to stk. hædrende diplo-
mer. Det ene gik til Carsten Leonhard 
Knudsen for den allé, han har plantet på 
Kattesletgård i Bodilsker.

– Et initiativ, der er med til at løfte 
Bornholms landskabelige kvaliteter, sag-
de borgmesteren ved overrækkelsen af 
diplomet.

Næste diplom gik til bygherren Nordi-
com, Grönning Arkitekter samt butiks-
indehaver Ernst Madsen for opførelsen 
af møbelbutikken Idé Møblers nye store 
møbelhus på Aakirkebyvej i Rønne.

Og så var det tid til hovednummeret: 
Arkitekturprisen 2007, som blev givet for 
et nyopført sommerhus på Sirenevej 12 
ved Dueodde, som er tegnet af arkitek-
ten Charlotte Algreen. Prisen tildeltes 
dels hende, dels bygherrer og ejere Jytte 
Andersen og Torben Jørgensen »for et 
enkelt og stramt hus med godt gennem-
arbejdede detaljer og et gedigent materi-
alevalg og for en bygning, der er tilpasset 
stedets karakter«, lød Bjarne Kristian-
sens begrundelse for prisen.

Så var det tid for tilhørerne at »sum-
me«, og det blev også til et enkelt opføl-
gende spørgsmål fra en af de fremmødte:

– Er der mere champagne?
Dét var der.

Jytte Andersen, en af ejerne af det præ-
mierede sommerhus, modtager en bøtte 
mønter ud over diplomet, mens borgme-
ster Bjarne Kristiansen og arkitekt Char-
lotte Algreen ser til. 
Foto: Torben Østergaard Møller

– I betragtning af, at Born-
holm skal leve af at se godt 
ud, så tror jeg, at man med 
fordel kunne tænke lidt mere 
over, hvilke type bygninger, 
der bliver opført rundt om-
kring på øen, siger Charlotte 
Algreen.
Foto: Allan Rieck


