
Granitten skal 
frem i lyset

Overskriften på al havnere-
novering på Bornholm er, at 
de gamle granitkonstruktio-
ner skal frem i lyset, og det 
er hvad der helt præcis sker i 
øjeblikket under sidste etape 
af renoveringen af den lille 
kommunale jollehavn i Bøls-
havn.

Det oplyser havnekonsu-
lent Jakob Jensen, der har sat 
gang i sidste del af den om-
fattende renovering af hav-
nen.

– Vi er i gang med at af-

dække granitten i havnen, 
der ligesom mange andre ste-
der på øen har været dækket 
af asfalt og beton. Alt hvad 
der hidtil har været pakket 
ind på den måde skal afdæk-
kes og restaureres. Sådan har 
politikken været siden 2003, 
og nu er vi kommet til den 
del af processen i Bølshavn.

Men der er tale om en om-
fattende renovering, der også 
har omfattet sikring af for-
kastningen og etablering af 
et nyt slæbested. Denne del 
af arbejdet blev påbegyndt i 
2009, hvor man startede med 
at trække alle både på land 
og tørlægge bassinet.

Formålet har været frem-
tidssikre havnen, og i den 

sammenhæng blev der kørt 
nye og tungere sten på for-
kastningen ligesom man ret-
tede det hidtidige slæbe af og 
lavede et helt ny.

Denne del af arbejdet er 
for længst afsluttet, og jol-
lerne og byens enlige fisker-
skipper har for længst indta-
get bassinet igen.

Nu er man så gang med 
sidste etape, der omfatter 
afdækning og renovering af 
havnens granit.

– Alt indpakning skal som 
sagt væk, og derefter skal alle 
sprækker fuges. Denne del af 
arbejdet er nu i gang. Vi laver 
det mest trængende i første 
omgang, og så laver vi resten 
færdig i efteråret.

den Madeleines Madteater 

lerkner og til efteråret følger 

Og så kan hakkebøffen 

de porrer med æble-eddike 

ler rødbedesalat af syltede 
og friskkogte rødbeder med 

rødder i helt ny indpakning 

At indføre nye retter i 
storkøkken er ikke så ligetil 
som at afprøve en opskrift 

– Vi oplever, at der er stor 
forskel på at prøve tingene 
af i små portioner og så at 
skulle omsætte det til 600 
portioner – så der testes, 

mes. Det er en spændende 
proces, og vi er stolte af at 
kunne lave alle tingene fra 
bunden af. Det giver faglig 

litet for alle vores kunder, 
siger Nina Kragskov, inden 
holdet fredag eftermiddag 
drog af sted på kokkeskole 


