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Der er underholdning for hele familien i næste
weekend, når Cassiopeia i Svaneke viser OlsenBander som animationsfilm.
Olsen-Banden er atter samlet – denne gang for at
udføre en betroet opgave for selveste Statsministeriet: H.C. Andersens originale fjerpen skal stjæles
fra det Danske Export Museum. Det gælder Rigets
sikkerhed og gode omdømme. Men Statsministerens spindoktor, den gamle fjende Hallandsen, har
igen taget fusen på Egon. Pennen skal i virkeligheden indgå i en lyssky handel med Kina. Der er intet mindre end den danske nationalfølelse, Egons

ære og 30 millioner på spil. Egon lægger en plan,
han skal bare bruge en boremaskine, et glas honning, en flaske økologisk sveskejuice og en god
bunke døde rotter...
Christiansborg sættes på den anden ende, metroen forsinkes mere end sædvanligt, og Dronningens gardere danser pludselig cancan, når OlsenBanden springer ud som animationsfilm for hele
familien. Det kan opleves lørdag den 4. og søndag
den 5. december.
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»Music for the Mysteries« med Agnethe Christensen (vokal, kantele), Hanne Tofte Jespersen (sang, klaver), Kuno Kjærbye (violin), Ida Bach Jensen (kontrabas), Anders Hvidberg-Hansen (slagtøj) samt koret Søren Vilhelm Kjær (tenor) og Teit Kanstrup (bas) på Svanekegaarden søndag den 28. november.
Par for par blev der lagt rytmisk bund og overstemme: Den fyldigt klingende kontrabas med en enestående substans gennem hele koncerten, det klangmæssigt perspektiverende slagtøjsspil der nok kunne sætte
fantasien løs. Violin og kantele (et strengeinstrument
hvor fingerspidserne knipser de mange strenge) gav
storslåede og udadvendte dimensioner – og satte tidens gang i endnu et uendeligt perspektiv. Der løb glade rytmer gennem samtlige, overordnede meditative
værker, prikkende som var de skabt til at stimulere
(u)bevidstheden. Imidlertid tvivler jeg på at det kan
have lydt sådan for 1.500 år siden hvorfra dette spændende ensemble blandt andet havde søgt inspiration
til tekster og musik. Men balancen mellem de oprindelige og nutidigt tillempede toner fungerede.
Instrumentalstykket The Swords, komponeret af
gruppens slagtøjsspiller, var af et moderne stykke
kompositionsmusik, overordentlig harmonisk i sin
struktur, det afslørede dog først sit tema hen mod slutningen. En suite i seks satser der indeholdt både noget udadvendt og panoramisk og samtidig, i sin rene
enkelhed, koncentrerede sig om selve udviklingen.
Men måske var det også et værk der forsøgte at samle
det jordbundne og det guddommelige, kontraster som
mysterietilhængere netop har prøvet at forene og har
gjort det til alle tider – uden at der har været tale om et
bestemt religiøst ståsted.
Hvad der lå som en rød tråd gennem kompositionerne, og i særdeleshed i Seven Natures, var den store
vægt på naturen. Af den kunne man uddrage tegn og
symboler fra himlen, dyrene og de menneskelige sanser, for eksempel; i en nutidig skikkelse kom det godt
til udtryk i de seks stykker, som overordnet var en
antifon, og som bygger på overleveringer som den walisiske forfatter Mike Harris har skrevet, sat sammen
med musik anno 2007af Hanne Tofte Jespersen under
et ophold i Wales. Sidstnævnte skal i øvrigt også roses
for sit meget smukt udtalte engelsk og melodisk lyse
sopranstemme.

En mester besøger øen
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Indtrykkene fra Svanekegaardens udstilling af Jørgen Haugen Sørensen følger en som et kobbel vilde hunde hele
vejen hjem. En af samtidens betydeligste billedhuggere, også i europæisk
sammenhæng, gæster øen.
Jørgen Haugen Sørensen, der med
broderen Arne Haugen Sørensen har en
ungdomsfortid på øen, formgiver med
voldsomt greb om både ler og tuschpen
i udstillingen »Kagefade til en nation i
krig«. Og det uden at ryste på hånden.
Det er brutale værker der ikke går
yndig snetur med julens romantik, til
gengæld danses der for fuld udblæs-
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ning i samtidssjælens gemakker. Man
går ikke tomhændet hjem.
Udstillingen er åben fredag til søndag eftermiddag til den 29. december
(20.- 25. dec. undtaget).
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»Der er ikke meget at hente i plastickortets tid« står der tyst på en af
de 16 store tuschtegninger tegnet med
bitter næve. Sammen med keramiske
arbejder og en enkelt skulptur udgør
de udstillingen, der kan ses som et opråb mod dumhedens terrorisme og en
legemliggørelse af al underliggende
rædsel.
To krigsfade er perverst hvidglase-

rede og associerer sæd og porcelænsfigur på
en og samme tid,
en vammel kontrast, eller den
direkte forbindelse, til den aggressionen, der
udspiller sig på
dem. Imens ligger dumhedens
mor lyserød Kviumsk og føder.
Relieffet »Trængsel ved dumhedens
port« leder tanken til Auguste Rodins
helvedesport, hvor »Grubleren« i øvrigt sad, og Lorenzo Ghibertis paradisport i Firenze. Vrimlens utallige ansigter er dog her trykket til gabende huller
af kunstnerens tommelfinger, og massen fortoner sig til sidst som simple leraftryk.

¢YYZc
Og så tager kagefadene imod os på sort
langbord, som var vi til politikerkonference.
Hvert fad er en udflydende kæmpeplesken, det muliges arena rullet glat
med kagerulle, og uhyggelige køterkroppe, kæber og hunde i kamp lægger
sig som blodig garniture på kanten.
Det er et sandt urhav af primitiv aggression lagt frem på civilisationens
afmålte konditortallerken, fermt gjort
ved hånd og materiale. Dyrene synes

at være raset frem efter bare få greb i
leret.

@jchicZg^h`ZmXZaaZcXZ
Jørgen Haugen Sørensen arbejder med
en voldsom følelsesfuld professionalisme og har både humor og kunstnerisk
excellence. Få formår så eminent at lade idé og materiale indgå ubrydelige
alliancer, og det efterlader os rystede i
sjæl og sans.
De skete også på Bornholms Kunstmuseum i 2004 med udstillingen »Som
at holde havet tilbage med en kost« og
på Statens Museums for Kunst i 2007
med »Mens vi venter«.
Det kan ikke undre, at den autodidakte Jørgen Haugen Sørensens sanselige og kompromisløse værker gennem
et helt liv har været om både Berlin,
New York og New Mexico samt vist på
Louisiana.
»Kagefade til en nation i krig« viser
hvorfor. Øen har besøg af en mester.
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Natten mellem fredag og lørdag har en ukendt indbrudstyv skaffet sig adgang til Nexø Kristne Skatercenter på Kystvej ved at knuse en rude.
Tyven har haft held til at få opbrudt et pengeskab,
hvorfra han har stjålet 350 kroner, fortæller politirapporten.
rs

Julen blev løbet i gang
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Søndag nat indløb flere anmeldelser om seks løse heste på Ibskervej, fremgår det af politirapporten.
Ved politipatruljens ankomst til stedet, var hestene
over alle bjerge eller måske allerede kommet hjem i
egen stald.
rs
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I forbindelse med at en 45-årig kvinde kørte i bus nr. 6
fra Snogebæk til Nexø kl. 16.30, har en ukendt person
set sit snit til at stjæle kvindens mobiltelefon.
Mobilen af mærket HTC Legend har en værdi af
3.699 kroner, fremgår det af politirapporten.
rs

Det sneede en del netop som gåseskidningen skulle begynde i Brænderigænget, og derfor blev denne
mere aparte del af weekendens juleaktiviteter aflyst i Svaneke. På visse
tidspunkter var der sort af mennesker i byen, på andre tidspunkter så
det noget tyndt ud med hensyn til
ekstra gæster i byen, det glatte føre
lagde lørdag og søndag en dæmper
på tilstrømningen af julebesøgende
til byen.
Så selv om der således ikke blev
tale om sidste års rekordtal, så var
Jesper Vigel fra Svaneke Handelsstandsforening dog under disse
vejrmæssige konditioner alt i alt alligevel tilfreds med forløbet.
– Det kunne være gået meget

værre, vi fik gennemført alle aktiviteter undtagen en ting, fortæller
Jesper Vigel, der ser frem til de næste weekender, hvor forsat vil være
mange julearrangementer i byen.
Især lørdag den 18. december vil
aktivitetsniveauet være højt. Denne
dag er der samlet særlig mange juleaktiviteter i Svaneke.
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Fredag eftermiddag var det tidspunkt, hvor der var størst rykind
i Svaneke. I kirken var der julematine, og klokken 16 var der meget
stemningsfuldt på torvet, hvor Svaneke-Ibskers kirkekor sang julen
ind samtidig med, at det store juletræ blev tændt.
Derefter kom Svanekegaarden i
centrum, hvor teatersalen var rammen om børnekorets fremførsel af
julesange. Desuden var der under-

holdning af SVAK og Svaneke Skoles orkester, og præst Johannes G.
Jensen fortalte juleeventyr. Det var
virkelig noget der trak mennesker,
og der var propfuldt overalt. I den
kommende tid kan Jørgen Haugen
Sørensens værker beskues på Svanekegaarden, hvor ferniseringen
foregik i lørdags.
På FREM var der årets koncert
fredag aften, hvor legendariske Secret Oyster for første gang holdt
koncert på Bornholm, og havde
fortjent større publikum, men vejret igen…
Secret Oyster, der i deres første
levetid i 70’erne, opbyggede en for
danske bands usædvanlig høj grad
af international anerkendelse, var
på musikscenen dengang med en
energi og en spillelyst som få andre jazz/rock- eller fusions-grupper
i verden. Og de viste i Svaneke, at
de stadig kan. I Bornholms Tidende

blev koncerten anmeldt i lørdagsudgaven. Svanekegaarden var også
søndag rammen om koncerten med
Music for the Mystries.
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Torvefolket var rykket indendørs
denne weekend, hvor der på Pakhuset var julemarked og julecafe
både fredag, lørdag og søndag. I de
hyggelige lokaler var billedet lidt
det samme. Pænt besøg især fredag
eftermiddag, og lidt mere begrænset de andre dage.
Der var ellers masser af juleting
at blive inspireret af, med julekort,
julehatte, julebolscher, julekort,
masser af tøj, julehønsegalleri og
julekravlenisser. 83-årige Sven Erik
Jensen fra Østermarie var på plads
med sine flotte og festlige, udskårne
sprællenisser og krølle-bølle nisser
i træ, som han måske er den eneste,

der laver her på øen. Og han var ikke tilfreds med handelen, da vi talte
med ham lørdag, hvor Svend Erik
Jensen kun havde solgte tre nisser.
Julemotionsløbene for børn og
voksne lørdag, og hvor der var præmier fra Svaneke Handelsstandsforening, havde kun halvt så mange
deltagere som sidste år. Der var glat
og vådt ude på ruten, men alle deltagere kom helskindet tilbage fra
ruten, der for de voksnes vedkommende gik langs vejen til Listed og
tilbage langs kysten. På grund af de
glatte område ved havnen, var det
normale startsted flyttet op til parkeringspladsen nord for havnen.
Hos de yngste var der 12 deltagere med Jonas Jensen og Frederik
Letholm forrest. Den længste rute
til de voksne havde deltagelse af 32
løbere, hvor ikke uventet Peter Paldan kom først i mål.
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Søndag eftermiddag har en ukendt indbrudstyv forsøgt at skaffe sig adgang til en landejendom på Stensebyvejen ved at opbryde et vindue.
Der meldes om kun ringe skade, og ingen har skaffet sig adgang til huset, fremgår det af politirapporten.
rs

>cYWgjY^CZm³
I løbet af fredag nat har en ukendt indbrudstyv skaffet
sig adgang til kiosk og spillehal på Sdr. Hammer ved
at afliste en rude.
Flere spillemaskiner tilhørende Bornholms Automatservice er opbudt. Samlet opgørelse over det stjålne er endnu ikke tilgået, fortæller politirapporten.
rs
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