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1.

RESUMÉ

Ideen med denne kvalitative analyse er at supplere de
kvantitative analyser i ”Det fælles udgangspunkt” med
en dybere indsigt i bornholmernes syn på deres ø og
lokalsamfund. Det overordnede spørgsmål er, hvad der
gør det attraktivt at bo og bosætte sig på Bornholm.
Analysens konklusioner baserer sig på interviews med 35
bornholmere, der er udvalgt så de samlet repræsenterer
forskellige slags bornholmere hvad angår alder,
beskæftigelse, køn. Blandt informanterne er der både
tilflyttere, fraflyttere og bornholmere, der har boet på øen
i mange år eller i hele deres liv.
Undersøgelsen viser, at der er fire gennemgående værdier,
som bornholmerne værdsætter ved Bornholm: unik
natur, nærhed, spillerum og identitet. Analysen peger
på, at disse værdier i endnu højere grad kan tænkes
ind i udviklingen af Bornholm – og i udviklingen af nye
løsninger på Bornholms udfordringer.
Analysen peger desuden på, at Bornholm rummer mange
forskelle og modsætninger. Her er fx markant forskel på
sommer og vinter, her er både noget for luksusturisterne
og lejrskolebørnene, og her er mulighed for at leve et liv
med både ro og aktivitet. Men også modsætninger, der fx
tydeliggør et skel mellem Rønne og den øvrige ø. Pointen
er ikke at udligne forskellene, men at sikre at øen på tværs
af forskelle forbliver et helt og attraktivt samfund.

Mange føler sig som pionerer, der opdager ’nyt land’, og at
flytte til Bornholm er for de fleste et valg, der har krævet
meget bevidste og gennemtænkte strategier. Bag mange
tilflytteres valg om at forlade øen igen, står blandt andet
overvejelser om job, skole og netværk. For mange er det
en drøm, der er bristet. En af analysens anbefalinger er
at forstå denne drøm om Bornholm som et sted med
mulighed for et andet og bedre liv, men samtidig at
bidrage til at gøre beslutningen om at flytte til Bornholm
nemmere og mindre definitiv, for de der overvejer at slå
sig ned på Bornholm.
De bornholmere, der enten ikke har truffet et valg,
reflekteret det store over at være bosat på øen eller for
hvem det at bo på Bornholm, er det mest naturlige, er
der en lidt anden historie: Historien om et Bornholm i
forandring med mistede arbejdspladser, færre indbyggere
og svære udfordringer. Og en anelse frygt for, at det hele
Bornholm knækker over. Men også et håb om, at det ikke
sker.
Analysen afsluttes med fem anbefalinger til arbejdet med
en sammenhængene samfundsudvikling på Bornholm,
hvor der er fokus på Bornholm som et helt og attraktivt
samfund. Og på et godt sted at bo og bosætte sig.

Ved at lytte til tilflytternes historie om valget af Bornholm,
står det klart, at Bornholm repræsenterer ’en frisk start’
og muligheden for ’et andet liv’ eller ’et liv i balance’.
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2.

INDLEDNING

Denne kvalitative undersøgelse er udarbejdet som en del
af projektet ”Bornholms Fremtid”. Et projekt, der indgår
i kampagnen ”Yderområder på forkant”, som Realdania,
KL og Erhvervsstyrelsen står bag. Projektet ”Bornholms
Fremtid” er formuleret af Bornholms Regionskommune,
og består af to sammenhængende initiativer:
- Analysearbejdet i “Et fælles udgangspunkt”
- Etableringen af “Fællesskabet Bornholm”
ET FÆLLES UDGANGSPUNKT
I dette initiativ er der gennemført kvantitative og
kvalitative undersøgelser, der tilsammen udgør det
primære datagrundlag for projektets andet initiativ. Denne
kvalitative undersøgelse ”35 bornholmske stemmer – et
kvalitativt udgangspunkt” indgår som en del af dette
fælles udgangspunkt. De forskellige undersøgelser og
data kan findes på bornholmerbanken.info.
FÆLLESSKABET BORNHOLM
Fællesskabet er en handletank bestående af ca. 25
samfundsaktører på Bornholm, der repræsenterer
organisationer på Bornholm, der arbejder med langsigtede
strategier. Fællesskabet Bornholm arbejder ud fra en
arbejdsform, der kaldes collective impact. Med afsæt i
denne arbejdsform har gruppen i efteråret 2015 arbejdet
på at skabe en fælles opfattelse af, hvad Bornholms
udfordringer er, ligesom arbejdet med at opstille konkrete
mål og udvikle potentialer og initiativer er indledt.

35 BORNHOLMSKE STEMMER – ET
KVALITATIVT UDGANGSPUNKT
De 35 interviews er primært gennemført som fysiske
interviews. To af dem har været gruppeinterviews, mens
resten har været med enkeltpersoner. De er gennemført
i august 2015 med et par enkelte opfølgende interviews i
oktober 2015.
Interviewene har taget afsæt i en på forhånd defineret
spørgeramme, hvor det primært har handlet om
interviewpersonernes forhold til Bornholm. Her har det
handlet om at få en mere nuanceret forståelse af, hvad
der betyder noget for bornholmerne, når der tales om
udvikling af det bornholmske samfund.
Interviewpersonerne er rekrutteret ud fra tre overordnede
grupper: De, der har boet på Bornholm i mere end syv år;
tilflyttere inden for de seneste to år samt personer, der er
fraflyttet Bornholm inden for de seneste to år. Derudover
har vi søgt en spredning i forhold til alder, beskæftigelse,
uddannelsesbaggrund, køn, geografi og personer bosat i
husstanden.
Som en yderligere nuancering har vi blandt tilflytterne
både interviewet såkaldte tilbageflyttere, samt tilflyttere,
der ikke tidligere havde boet på Bornholm. Og vi har
interviewet et par potentielle tilflyttere samt pendlere, for
at skabe yderligere nuancer til det fælles udgangspunkt.
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3.

BORNHOLMSKE STYRKER OG VÆRDIER

Der er fire temaer, der går igen i bornholmernes beskrivelse
af øen, og det de værdsætter ved Bornholm. Det er den
unikke natur, nærhed, spillerum og identitet.
DEN UNIKKE NATUR
”Bornholm er en Maggi-terning: et koncentrat af en enorm
variation af natur, her er lidt af alt.”
For samtlige af de bornholmere, vi har talt med, spiller
naturen en rolle i deres liv og i deres valg af Bornholm
som deres hjem. Nogle bruger den meget, andre ikke
nær så ofte. Men for alle er det en af de kvaliteter ved
Bornholm, de lægger vægt på. De fleste beskriver naturen
på Bornholm som noget helt særligt, noget der ikke
findes andre steder. De lægger vægt på variationen, og på
at så mange forskellig slags natur er samlet på øen. En
beskriver øen som en naturmæssig bouillonterning, og en
fotograf fortæller, hvor vigtigt det er, at han kan tilbyde
alle former for locations med kort afstand imellem. En
tilflytter er begejstret over, at Bornholm tilbyder, hvad han
kalder ”natur nok til et helt liv”.
NÆRHED
Den anden værdi, der går igen blandt beskrivelserne
af, hvad bornholmerne sætter pris på ved Bornholm, er
nærhed. Helt overordnet handler det om muligheden for
at leve et liv, hvor man er tæt på: Tæt på naturen, tæt
på familien, tæt på skole og daginstitutioner, tæt på
København og tæt på verden. Bornholm tilbyder et nært
samfund, der ikke lukker sig om sig selv.
TÆT PÅ NATUREN
Særligt for tilflytterne er det er aktivt valg at flytte til
et område, hvor de kommer tættere på naturen, også i
hverdagen. For mange har valget af bolig været en afvejning

af hverdagspraktik og nærhed til natur, og udfaldet er
forskelligt for forskellige familier. Nogen vælger at flytte
til Rønne for at have skole og daginstitution i gåafstand,
samtidig med at skov og strand er i cykelafstand. Andre
vælger at bo tæt på nordlandets klipper og lever med
længere afstand til offentlig service. Men værdien af
nærhed er et gennemgående træk i deres fortællinger om
at bosætte sig på Bornholm.
TÆT PÅ FAMILIEN
For mange er Bornholm også en mulighed for at komme
tættere på familien. Både de familiemedlemmer, der bor
på øen i forvejen, fx forældre og bedsteforældre. Men også
fordi de lave huspriser giver forældrene i børnefamilier
mulighed for i perioder at nøjes med én indkomst og
derfor have mere tid til børn og familieliv.
”En god gevinst ved Bornholm er at det er muligt at arbejde
mindre”.
Tilbageflyttere beskriver, at de har ønsket at vende tilbage
til et samfund, hvor man hilser på hinanden og møder det
en kalder ’intim venlighed’. Også bornholmere, der har
boet hele deres liv på øen, beskriver Bornholm som et
nært samfund – og sætter stor pris på det.
EN GOD SKOLE TÆT PÅ
Den eneste form for offentlig service, der har betydning
for valg af sted at bosætte sig, er skoler. Børnefamilierne
understreger behovet for en god folkeskole tæt på. En
skole man føler sig knyttet til, og som man er tryg ved
består. En tilflytterfamilie beskriver skolen som noget af
det afgørende for, hvor på øen de valgte at bosætte sig på
denne måde: ”Vi ville ikke bosætte os i et område, hvor vi
ikke vidste om skolen ville bestå eller blive lukket. Det er
for utrygt.”
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TÆT PÅ KØBENHAVN – BÅDE I REJSETID OG MENTALT
”Det bedste ved Bornholm er at det ligger mentalt tæt på
København”
Mange af de, der har valgt at bosætte sig i Rønne, lægger
vægt på at de bor tæt på lufthavnen og dermed kun en kort
flyvetur fra København. Ikke altid fordi de selv har brug for
at rejse til København, men ofte fordi det betyder at det
er meget nemt at kunne få besøg af venner og familier
fra den anden side af Østersøen. Som en af tilflytterne
fortæller: ”Vi ville ikke bo på landet. Vi valgte Rønne, fordi
det er tæt på København. Jeg kan cykle til lufthavnen. Det
føles tæt på København”.
TÆT PÅ VERDEN
”Øen har altid været præget af tilrejsende, her er et godt
miks af befolkningstyper. Det giver udsyn, og det er en af
grundene til, at man ikke synes, Bornholm er et ’remote
hul’.”
En anden dimension af nærhed handler om at være
tæt på verden, når man bor på Bornholm. Mange af de
bornholmere, vi har talt med, oplever at det er muligt at
leve tæt på naturen og familien, samtidig med at man
føler sig tæt på resten af verden. På Bornholm findes
udsyn, og mange tilflyttere beskriver Bornholm, som
et sted det er nemt at flytte til, fordi man altid har haft
tradition for frisk blod udefra. Som en tilflytter siger: ”Jeg
tror, at Bornholm i dag har en forholdsmæssig stor del af
bornholmere, der ikke er født på Bornholm. Et godt miks
af oprindelige bornholmere og tilflyttere. Dermed bliver
Bornholm ikke for lukket om sig selv.”
Særligt tilflyttere og tilbageflyttere understreger, at
valget for dem ikke stod mellem forskellige yderområder
i Danmark, men at Bornholm har en særlig status. For
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nogle stod valget kun mellem København og Bornholm.
For andre er det Bornholm eller et sted på linje med andre
fantastiske steder i verden: ”Min far mente det var mere
oplagt, hvis hun (min kone, red.) var flyttet fra København
til Paris”, siger en tilflytter, mens en anden forklarer: ”Hvis
vi en dag flytter fra Bornholm, bliver det ikke til et andet
sted i Danmark. Så tror jeg vi rykker til USA”.
IDENTITET
”Da jeg var ung skammede jeg mig lidt over at komme fra
Bornholm. Nu er der meget af være stolt af”.
Det tredje gennemgående træk i bornholmernes
beskrivelse af, hvad de værdsætter ved Bornholm, knytter
sig til identitet. Det handler om at føle sig knyttet til
øen, at have Bornholm i blodet og at være en del af et
lokalsamfund, som også udefra opfattes som attraktivt.
Som en tilflytter formulerer det: ”Bornholm har kvaliteter
som Lolland, Møn og Falster ikke har. Vi har en meget
dybere funderet og farverig kulturhistorie og en stærk
identitet. Vi er en ø, som mange gerne vil være en del af.”
STOLTHED
Der er generelt en opfattelse af, at der er meget at være
stolt af som bornholmer. Det bliver sagt med stolthed og
ofte iblandet et selvironisk glimt i øjet: ”Man er pissestolt
af sige selv her på Bornholm. Det er man ikke i Næstved
eller i Roskilde. Vi har en fælles forståelse og et godt
kammeratskab. Vi er stolte af at være bornholmere. Her
er en høj grad af loyalitet”. Stoltheden handler om alt fra
driftige iværksættere, der producerer lokale fødevarer,
brygger øl eller starter restauranter til en modtagelse af
asylansøgere, der gør at de føler sig velkomne.
Der er også enkelte, der peger på, at på Bornholm er man
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– sjovt nok – også stolt af de gode historier om øen, som
man egentlig ikke selv tror på: ”Vi er stolte af Bornholm.
Både af de sande og de falske historier om øen”, siger en
af informanterne og nævner fortællingen om Bornholm
som en særlig grøn og bæredygtig ø, som et eksempel på
det, han kalder en “falsk historie”.
Det er tydeligt i alle interviews, at stoltheden og glæden
ved at høre til på Bornholm går igen blandt bornholmere,
og i særdeleshed blandt de tilflyttere, der har nået at føle
sig som bornholmere. Som en kvinde, der har boet to år
på øen, siger: ” Jeg bliver glad, når jeg ser lyspletterne i
Rønne, når jeg sejler ind med færgen om aftenen. Jeg
bliver glad, når jeg tænker på, at her bor jeg.”
DET ANDET BORNHOLM

bemærker de, hvad der sker, når unge flytter til København
for at uddanne sig, og hvordan de fortsat er bornholmere,
selv om de bliver på Sjælland eller når de flytter tilbage
til øen. For mange bliver identiteten som bornholmer ikke
mindre stærk af at være væk fra øen, nærmere tværtimod.
En tilbageflytter reflekterer over det med disse ord: ”Når
folk flytter tilbage til Bornholm ændrer deres identitet
sig. Som en så rigtig sagde; ’jeg flyttede ud som nexøbo
og kom tilbage som bornholmer’”. En anden siger: ”Vær
ikke bange for de unges fraflytning. Sørg for at de har
identiteten med sig; så kan det sagtens være, at de selv
aktivt vælger Bornholm til, når de er kommet videre i
livet.”

Der er dog også en anden historie om, hvad Bornholm
er. En historie, der ikke handler om natur, gastronomi
og et liv i balance. En bornholmer, der er vendt tilbage
til øen efter 13 år i København, siger: ”Husk det ’rigtige
Bornholm’: de ressourcesvage, fattige familier med sociale
og økonomiske problemer. Folkeskoleklasserne klarer sig
bedre end gennemsnittet i Danmark. Men dem der bliver
på øen, klarer sig skidt. De får ingen uddannelse. Det er
der ingen, der taler om. I de små samfund er der mange,
der mangler ressourcer. Fx unge mødre uden uddannelse.
Det er for mig at se det rigtige Bornholm. De har ingen
berøring med gastronomi, museer, kultur. Vi taler for lidt
om det. Hvordan passer vi på dem? Det må vi tale om. Ikke
kun om det gode”.

IDENTITET NOK?

AT BLIVE BORNHOLMER VED AT REJSE VÆK OG
UDDANNE SIG

SPILLERUM

Bornholmerne er opmærksomme på, at identitet ikke
er en fastlåst ting, men ændrer sig med tiden. Særligt
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Nogle af de bornholmere vi har talt med er bekymrede
for om den bornholmske identitet mister sin styrke. En
siger det på denne måde: ”Jeg tror ikke vi på Bornholm
dyrker den bornholmske identitet nok – vores egne skoler
dyrker det ikke. Hvordan sikrer vi, at alle får endnu mere
Bornholm ind med modermælken?”.
Andre udtrykker bekymring for om det autentiske ved den
bornholmske identitet forsvinder: ”Det vigtigste ved alt
udvikling er, at vi skal kunne se os selv i øjnene. Vi skal
ikke udhule vores autentiske identitet med et særligt
brand, når strategien fx er at springe over, hvor gærdet er
lavest.”

Den sidste værdi, der præger bornholmernes beskrivelse
af, hvad de værdsætter ved det bornholmske samfund
er spillerum og muligheden for at gøre noget, sætte ting
TREDJE NATUR
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i værk og få ting til at ske. Og at bornholmerne langt hen
ad vejen netop gør det. Det handler om initiativrigdom,
handlekraft og mod: ”Her er muligheder at gribe, hvis man
har modet,” som en tilflytter siger om Bornholm. Eller som
en lokal ildsjæl i Hasle formulerer det: ”Når man ser folk der
tager fat, er der næsten ingen grænser for, hvad der kan ske”.
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mere kultur, selvom der er færre ting at vælge imellem:
”I ”København er der en million tilbud om dagen, vi ikke
kunne overskue. Her er fem tilbud, og altid et man har lyst
til. Vi er blevet mindre kræsne. Vi benytter os af langt flere
kulturtilbud end før”.
SÅRBART FORENINGSLIV

FORENINGSLIV OG FRIVILLIGHED
Noget af det, de fleste sætter stor pris på, er det aktive
foreningsliv på øen og det store engagement, mange
bornholmere lægger i frivillige foreninger og events. Som
en tilflytter fortæller; ”De gode historier om Bornholm er
historier om folk der tager fat, om et stærkt foreningsliv og
ildsjæle, der gør noget nyt. Her er mange der tør gå foran
og lave fx outdoor arrangementer og gentager det.” Flere
tilflyttere beskriver, hvordan de har oplevet, at deres arbejde
kom til at fylde mindre efter de er flyttet til Bornholm, og
at aktiviteter i foreningslivet nu i langt højere grad er det,
der fylder og giver mening i deres liv – og at de værdsætter
dette skift.
NY LIV I HASLE
Hasle er netop eksemplet, som mange bornholmere –
herunder Hasleboere – nævner som et sted, hvor det gennem
engagement fra lokale ildsjæle er lykkedes at skabe nyt liv
i byen: ”Når der sker noget i Hasle, kommer initiativet fra
lokale ildsjæle”, siger en, mens en anden fortsætter: ”Man
kan hurtigt se resultater, hvis man engagerer sig her i Hasle.”
BEGRÆNSEDE MULIGHEDER UDNYTTES FULDT UD
Mange beskriver, at det er vigtigt for dem at bakke op om
de initiativer, der er på øen: ”Når der sker noget her på
Bornholm, så deltager man i det”. Flere tilflyttere beskriver,
hvordan de oplevede antallet af muligheder og kulturtilbud
i København som overvældende, og at de nu faktisk oplever

En bekymring blandt flere er dog, om der fortsat vil være
så godt et foreningsliv på øen. Der er bekymring for om
lokalsamfund udhules, og flere peger på, at foreningslivet
er sårbart på Bornholm, fordi de fleste sportsgrene dyrkes i
meget små miljøer, der er afhængige af meget få ildsjæles
store indsats. En tilflytter fortæller, at han slet ikke savner
storbyen, men at det han primært savner ved at flytte fra
København til Bornholm er et større miljø omkring hans
fritidsinteresse.
BEHOV FOR MERE SPILLERUM
Muligheden for at sætte sit præg på verden og sætte ting i
gang spiller således en central rolle for mange bornholmere.
Men det er dog ikke altid at de oplever, at der er det spillerum,
de ønsker sig. Mange efterlyser mere åbenhed, mindre
skepsis, mere forandringsparathed hos både kommune og
Bornholm som samfund. En del efterlyser bedre samarbejde
mellem det offentlige og det private erhvervsliv og bedre
vilkår og udfoldelsesmuligheder for iværksættere og
ildsjæle.
En fraflytter slutter interviewet af med at sige: ”Hvis jeg
skal give et godt råd til Bornholms Regionskommune, så er
det at have færre restriktioner og være mere klar til at gribe
mulighederne, når sådan nogle unge nogen som jeg, gerne
vil gøre noget på Bornholm. Der er så mange der gerne vil
gøre noget på Bornholm. Men vi kører surt i det. Vi valgte at
flytte tilbage til København”.
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GODE HISTORIER OM BORNHOLM
Hvad peger bornholmerne selv på, når de skal fortælle gode historier om Bornholm?

“Tag et eksempel som kalenderen med de
bornholmske piger, der er lavet af frivillige for at
støtte kvindekrisecenter Bornholm. Den slags gør
man bare på Bornholm.”

BORNHOLM – DINE PIGER ER SÅ KØNNE
”På Bornholm er der mange tilbud til børnefamilier
og mange attraktioner for både turister og beboere.
Tænk bare på bisonerne!”

”Dem der laver cirkus for børn i Cirkus Stjerneskud;
det er virkelig nogle ildsjæle, der skaber noget helt
særligt.”

CIRKUS STJERNESKUD
”Cykelstierne på Bornholm er fantastiske”

CYKELSTIER
BISONER
”Det der Bright Green Island er jeg ikke så
meget for...Men i Nexø er der et innovations- og
iværksættermiljø, Bright Green Park i en tidligere
møbelfabrik. Det er spændende.”

”Bornholm er historien om folk, der tager fat, om
et stærkt foreningsliv og ildsjæle, der gør noget
nyt. Her er mange der tør gå foran og laver outdoor
arrangementer som fx Etape Bornholm”

ETAPE BORNHOLM
BRIGHT GREEN PARK
”Når jeg har gæster fra Lolland pointerer de alle de
velholdte steder, der er på øen. Bænke, trapper ved
kysten. Det signalerer at man passer på sin ø og gør
sig umage med sine steder.”

BÆNKE & TRAPPER

”Folkekøkkenet i Østermarie er sådan en god
historie – om arrangementer der løftes af frivillige”.

FOLKEKØKKEN I ØSTERMARIE
TREDJE NATUR
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”Folkemødet er det bedste, der er sket for
Bornholm. Og det er en god historie, at den opgave
faktisk løftes”.

FOLKEMØDET
”Naturen og den friske luft; det er den bedste
gave!”

FRISK LUFT
”Vi er dygtige til at udvikle gode og sunde fødevarer.
På Bornholm er der mange, der gør det godt”.

GASTRONOMI OG LOKALE FØDEVARER
”Vi har nogle gode virksomheder her på Bornholm,
fx Jensen der laver maskiner til vaskerier og
Almeborg, der laver palleløftere. Dem kan vi godt
være stolte af”.

JENSEN OG ALMEBORG
”Et af de bedste steder på Bornholm er
Haraldshavn. Vi har mange skjulte perler ved kysten.”
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”Tidligere sagde man, at den slags ikke kunne lade
sig gøre i Hasle. Vi har været døende. Nu føler vi, at vi
er levende igen. I dag er det igen muligt at samle 400
mennesker til fest i hallen”.

NYT LIV I HASLE

”Det er det første sted på Bornholm, du fornemmer
foråret”.

RISEBÆK VED SOSE
”På Bornholm skaber vi ting folk tager hatten af
for, fx Kalas Kalas i Sandvig”.

SANDVIG IS KALAS
“Er sikker på, at folkene bag fx Wonder, arbejder
med en kombination af inspiration overfra og
kærlighed, virkelyst etc. hjemmefra. Og det er i
kombinationen, at deres drømme og projekt bliver
realiseret”

WONDERFESTIVAL
KYSTERNE
TREDJE NATUR
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4.

BORNHOLMSKE PROBLEMER

”Er Bornholm under afvikling? Det mener jeg ikke. Bornholm er i en brydningstid - i en omstillingsproces.
Derfor er der god grund til at tale om udvikling. Og god grund til at se problemerne i øjnene.”

Lige så høj som bornholmerne værdsætter og priser deres
ø, lige så opmærksomme er de på øens udfordringer.
Dette afsnit viser, hvilke problemer de 35 bornholmere
primært peger på, når de fortæller om deres oplevelse af
øens udfordringer.

er, at det ikke lykkes at få flere til at flytte tilbage. Og at
det ikke lykkes at få mere ud af dem, mens de er væk
fra øen. For selvom de ikke bor på Bornholm, er de jo
fortsat bornholmere og er et uudnyttet potentiale for det
bornholmske samfund.

BOLIG OG BOSÆTNING

PLANLÆGNING OG SERVICE

INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT

FATTIGDOM OG SOCIALE PROBLEMER

En centralt tema for mange er infrastruktur. En fraflytter
med sommerhus på Bornholm roser med ordene; ”Vi har
ikke haft så velfungerende et trafiksystem de sidste 50
år”, men han er ikke tilfreds med prisen. Ligesom han,
peger de fleste bornholmere vi har talt med, på, at det
er for dyrt at rejse til og fra øen, særligt for gæster og
turister, samt at prisen på fragt af varer til Bornholm giver
dyre dagligvarer. Og at data- og mobilnetværk ikke er gode
nok på hele øen.

En del bornholmere understreger, at der på Bornholm
også findes ressourcesvage familier, og at det nemt bliver
glemt i et fokus på bæredygtighed, gastronomi, museer og
turisme. De mener, at det er vigtigt at løse og ikke mindst
tale mere åbent om de sociale og økonomiske problemer,
der kæmpes med i en del af det bornholmske samfund.

IDENTITET
Langt de fleste bornholmere er stolte af at være
bornholmere. Men de ser også udfordringer i den
bornholmske identitet. De efterlyser mere selvtillid, mere
villighed til at tage imod råd og impulser udefra. Og de
mener at den bornholmske skepsis for ofte stopper eller
besværliggør udvikling og nye initiativer.
FRAFLYTNING AF UNGE
De fleste opfatter det ikke som et problem i sig selv, at
mange unge flytter fra øen for at uddanne sig. Problemet

UDHULING AF LOKALSAMFUND
Nogle bornholmere, typisk bosat uden for Rønne, mener at
en af de største udfordringer på Bornholm, er udhulingen
af lokalsamfund. De oplever, at deres lokalsamfund er
udsat for afvikling frem for udvikling. Og selv om mange
kan se at servicetilpasning kan være nødvendig, har
særligt skolelukninger betydet utryghed.
ORGANISERING
Mange peger på udfordringen med at finde balancen
mellem centralisering og decentralisering.
Bornholm opfattes på godt og ondt som en ’projekt-ø’ med
det en kalder ’for mange opkastere og for få afsluttere’.

TREDJE NATUR
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UDDANNELSE

Mange nævner den udfordring det er, at der med tiden
kommer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder.
Det er ikke antallet af bornholmere i sig selv, der opfattes
som et problem. Men at der mangler skattegrundlag til
den offentlige service, folk ønsker og forventer.

Bornholmerne peger selv på, at uddannelsesniveauet på
øen er for lavt, og at der er for få uddannelser. Der mangler
fx unge med håndværkeruddannelser på øen. Informanter
fra erhvervslivet peger på, at det er svært at få de rette
folk. Bornholmerne efterlyser hovedforløb på flere
uddannelser, så de ikke er nødt til at flytte for at uddanne
eller efteruddanne sig.

JOBS

VÆRST OG ERHVERVSLIV

Rigtig mange af de interviewede bornholmere svarer,
at det største problem på Bornholm er jobs. Der er ikke
længere så mange store arbejdspladser. For nogle er
det svært at finde jobs uden for sæsonen. For andre
er det svært at finde jobs til begge voksne i en familie.
Andre peger på at der mangler jobs, der kan trække de
veluddannede til eller tilbage til øen.

Mange peger på, at øen er for afhængige af de
virksomheder der findes på øen nu, og de efterlyser
virksomheder, der kan og vil vokse. Mange mener, at det
er for svært at drive virksomhed på Bornholm, og nogle
peger på at det er svært at etablere nye virksomheder på
øen, blandt andet fordi det kan være vanskeligt at komme
udefra som selvstændig og få bornholmerne som kunder.

ØKONOMI

TREDJE NATUR
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5.

DRØMME OM BORNHOLM

Dette kapitel sætter fokus på tilflyttere og fraflyttere og
beskriver hvilke overvejelser og drømme, der ligger bag
beslutningen om at flytte til Bornholm – og at flytte fra
øen igen. Det handler om drømmen om en frisk start, de
bristede drømme – og om nye drømme.
DRØMMEN OM EN FRISK START
”For mig var Bornholm drømmen om en frisk start.”

Der er et gennemgående træk i tilflytternes historier om at
flytte til Bornholm. Det er drømmen om at leve et andet liv,
et roligt liv, et liv i balance, et liv med færre valgmuligheder,
et liv tæt på naturen og tæt på familien. De beskriver det
som en frisk start, lige meget om de er flyttet hertil for at
have råd til at være kunstnere på fuld tid, at være mere
sammen med deres familie eller om de er flyttet væk fra
et hårdt liv et andet sted, fx væk fra storbyens stoffer. De
beskriver sig selv som opdagelsesrejsende, der kortlægger
og udforsker nyt territorium, går på opdagelse – og som
lige så langsomt går fra at være fortravlede turister på
besøg til at blive hverdagsbornholmere, som kan tage det
med ro, fordi de har resten af livet til at nyde øen.
Vi har blandt andet mødt børnefamilien fra Østerbro i
København, der vendte tilbage til Bornholm for at ”finde
balance mellem det udadvendte og det indadvendte liv”.
Vi har talt med kvinden, der har mødt en bornholmsk
mand med børn fra første ægteskab og som flyttede
til Bornholm, for at de sammen kan ’få en frisk start og
begynde et liv sammen’. Vi har interviewet en tidligere
stofbruger, der fortæller, at ”Bornholm var drømmen om
en frisk start” for både ham selv og hans mor, der flyttede
til øen med fire hjemmeboende børn for at komme væk
fra flere ex-mænd. Og vi har mødt parret, der har mødt

hinanden sent i livet, og som flyttede fra Sjælland til
Bornholm for at bygge et nyt liv op sammen, et sted hvor
de begge ’ kunne starte på en frisk’.
TILFLYTTEREN SOM OPDAGELSESREJSENDE
Mange af tilflytterne beskriver, hvordan de følte sig som
opdagelsesrejsende, da de flyttede til Bornholm. De skulle
opdage en ø, der lå afsides og virkede eksotisk på dem.
”Bornholm bliver aldrig for lille eller for stort. Der er altid
nye steder at finde”. Og de fleste er meget begejstrede:
”Det vi har opdaget er et helt liv værd” forklarer én. ”Folk
sagde bare vent til den første vinter. Men den første vinter
har været fantastisk”, fortæller en anden.
Det handler om at indtage nyt land: ”Vi kortlægger
systematisk hele øen. Vi vil kende det hele, vi går
systematisk øen igennem. Før var vi iagttagende
gæster. Nu har vi taget øen i besiddelse. NU er vi blevet
hverdagsbornholmere”.
En anden tilflytter fortæller: ”Vi føler os som pionerer;
vi er de første på vores alder og i væres netværk, der er
flyttet tilbage til øen. Vi håber, at mange af dem vi kender
i København også vender tilbage ... det kræver eventyrlyst
at flytte til Bornholm og troen på at man kan bygge et nyt
netværk op,” forklarer hun.
TRE TYPER AF TILFLYTTERE
Vi er stødt på tre primære typer af tilflyttere: børnefamilien,
det modne ægtepar og singlen. Der er overraskende
mange ting, de har til fælles i deres beskrivelser af, hvad
der trak dem til Bornholm, og hvad de finder attraktivt ved
Bornholm: Drømmen om den friske start og et andet og
mere balanceret liv og ønsket om et liv tæt på naturen og
tæt på familien. Men der er også nogle forskelle, der kan
være med til at belyse, hvordan Bornholm bliver attraktiv
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for flere slags tilflyttere.
BØRNEFAMILIEN
Børnefamilien flytter typisk til Bornholm for at tilbyde
deres børn en god opvækst og at leve et liv med tid til
familien. Mange er selv vokset op på Bornholm og vil gerne
give deres børn en opvækst, der minder om den de selv
havde, blandet med et tæt forhold til naturen og en høj
grad af tryghed – og en opvækst tæt på bedsteforældrene.
Børnefamilien lægger mange kræfter i at finde det rigtige
sted at bo på øen, og det er en stor beslutning at flytte
hertil og at vælge, hvor man vil bo. Særlige overvejelser
om at være tæt på skole og daginstitution og have en
nem hverdag fylder. Børnefamilien har typisk familie på
øen, men håber at bygge et nyt netværk af venner op, fx
gennem foreningslivet. De ved, at det kræver en indsats at
slå rødder på øen, og de håber at flere på deres egen alder
flytter til Bornholm. De ved, at de ikke vil blive boende på
øen, hvis ikke de får rigtige venner på Bornholm.
DET MODNE PAR
Det modne par har ikke nødvendigvis familie på Bornholm.
De er forelskede i øen, og forelskelsen er ofte startet som
en forelskelse i den bornholmske natur, men udvikler
sig til at være en dybere kærlighed til den bornholmske
identitet og kultur. De søger oplevelser og udlever ofte en
drøm om at starte virksomhed, arbejde freelance eller på
andre måder end i et fast job i storbyen. Når de vælger
bolig, står valget mellem at være tæt på unik natur eller at
vægte bylivet i Rønne. Flere af dem vi talte med startede
med at vægte udsigt til klipper, men nærmere overvejelser
blev det Rønne – og med tiden har de fået et særligt
forhold til byen, som de mener tilbyder alt det, de har brug
for af kultur, butikker og byliv. Offentlig service fylder ikke
meget i deres beskrivelse af, hvad de lagde vægt på da de
bosatte sig, men de bruger gerne bibliotek og kulturelle
tilbud.
SINGLEN
Singlerne kommer typisk på grund af et bestemt job,
de drømmer om, men ikke kan få andre steder, eller for
at komme væk fra noget, de ikke var tilfredse med, der
hvor de boede før. De har ofte begrænset tilknytning til
Bornholm i forvejen, og skaber netværk gennem arbejde,
foreningsliv eller sociale tilbud. De der primært kom på
grund af et arbejde er overraskede over, at fritiden på
Bornholm er kommet til at fylde mere end de forventede.
De engagerer sig i det bornholmske samfund, blandt
andet i foreningslivet. De oplever Bornholm som et åbent
og gæstfrit samfund, men savner nære venner. Nogle
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drømmer om for alvor at slå rødder, mens andre ved at
livet på Bornholm er for en tid, og ser frem til en dag at
vende tilbage til familie, nære venner og byliv.
FRAFLYTTERNES BRISTEDE DRØMME
Vi har talt med en række fraflyttere, både om deres
drømme om Bornholm, og om hvad der fik dem til at flytte
fra øen igen. Den mest almindelige årsag til at flytte fra
Bornholm er for at studere udenfor øen. Vi har valgt at
fokusere på de, der vælger at flytte af andre årsager.
For hver fraflytter er der en unik historie og en masse
personlige grunde til at vælge at flytte fra øen. Men vi ser
alligevel på tværs af historierne en række temaer, der kan
gøre os klogere på, hvad der kan fastholde tilflyttere på
øen og skabe gode rammer for at indfri drømme, frem for
at få drømme om Bornholm til at briste.
Der er en række ting, der går igen i deres beretninger: De
har savnet nære venner og et bredere netværk. De har
ikke kunne finde det rette job eller for alvor få gang i den
virksomhed, de har startet. Eller de har ikke kunne give
deres børn det de ønskede – fx så mange legekammerater
i kvarteret eller så faglig god en skolegang, som de
ønskede.
SAVNET EFTER VENNER, FAMILIE OG LIGESINDEDE
Det mest gennemgående tema for dem, der flytter fra
Bornholm, er de mennesker de savnede da de boede på
Bornholm. De savner deres venner, deres familie og folk
med de samme interesser. Det får dem til at flytte fra øen.
”Vi savnede vores venner i København”, fortæller en
bornholmer og fortsætter: ”Da vi flyttede tilbage til
Bornholm, var de fleste af dem vi kendte på øen folk,
der ikke havde været væk fra øen. Vi synes, at vi har fået
udvidet vores horisont og har fået andre interesser ved
at være væk fra øen. Så vi savnede folk med de samme
interesser som os. Vi savnede at være sammen med andre
mennesker end vores familie. Var vi blevet på øen, var
vi blevet skilt”. En anden forsætter: ”Havde vi ikke haft
børnebørn på Sjælland, var vi ikke flyttet fra Bornholm.
Det var dem, der trak i os”.
SVÆRT AT FINDE DET RIGTIGE JOB
Den anden mest markante grund til at flytte fra øen
handler om jobs. For mange er det svært at finde jobs til
begge forældre i en familie. Ofte har den ene voksne et
job, når en familie vælger at flytte til Bornholm, mens den
anden skal finde noget. For mange har det vist sig svært og
mange beskriver lange forløb med jobsøgning, midlertidige
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jobs, jobs der ikke svarer til deres kvalifikationer eller
udfordringer med at få tilstrækkelig liv i ny virksomhed,
fordi det er svært at få kunder på Bornholm.

16

UTILFREDSHED MED FOLKESKOLEN

IKKE NOK LIV OG OPLEVELSER

Der er ingen der nævner niveauet for den offentlige service
som medvirkende årsag til, at de flytter fra Bornholm.
Den eneste undtagelse er folkeskolen: ”I skolen var der
for få ressourcer – og det blev der også talt meget om.
Og så har det en forstærkende effekt. Og så var der altså
rigtigt mange elever i min søns klasse, der havde behov
for støtte, og som ikke fik det i rigelig grad. Der oplever
vi altså et andet overskud til også at håndtere de meget
bogligt dygtige elever i den kommune, hvor vi bor nu; der
er inklusion begge veje, om man så må sige.”

For nogle er det primært job og venner, der trak dem væk
fra Bornholm, hvorimod øen på andre måder levede helt op
til deres drøm om det gode liv. Men for andre var det helt
anderledes at bo på Bornholm, end de havde forestillet
sig: ”Vi savnede sommerlivet om vinteren. Bornholm er
fantastisk om sommeren. Der er små butikker alle vegne.
Men sommeren giver en et glansbillede. Vinteren var for os
lang, kold, mørk og hård.”

En fraflytter fortæller, at skolen var en afgørende brik, da
de valgte at forlade øen. De oplevede ikke kvalitet i den
folkeskole, hvor børnene gik. Børnene blev ikke fagligt
udfordret, og dialogen med skolen om dette, fungerede
ikke. ”Nærhed og tryghed i relationer mellem mennesker
var noget af det, vi virkelig værdsatte på Bornholm. Men
tryghed og nærhed behøves jo ikke være lig med ren
landsbyskole,” forklarer moren i familien.

En iværksætter fortæller; ”Markedet for det jeg lavede,
var domineret af nogle faste aktører, og samtidig var
jobmulighederne i det offentlige begrænset af, at der kun
var én kommune.” Nogle vælger i perioder at lade den ene
pendle til København, men det er svært at få til at fungere,
særligt for børnefamilierne.

For nogle var det også drømmen om den gode opvækst
for deres børn, der brast. ”Vi ville gerne give vores børn
den opvækst, vi selv har fået på Bornholm. Vi drømte
om at børn løb ind og ud hos hinanden, og at vi ikke
skulle lave legeaftaler for vores børn. Men vi endte i et
sølvbryllupskvarter, hvor vi var den eneste børnefamilie.
Nu er vi flyttet til Amager Strand i København og har
fundet netop det liv vi drømte om”.
LUKKET LOKALSAMFUND
En del af fraflytterne beskriver Bornholm som et mere
lukket samfund, end de havde forestillet sig. ”Vi oplevede et
to-delt samfund; bornholmerne og ikke-bornholmerne. Og
bornholmernes evne til at skyde idéer ned, var helt utrolig”.
En hjemvendt bornholmer fortæller: ”For min mand var det
måske heller ikke lige let; jeg var jo den hjemvendte datter,
og så havde jeg ham der københavneren med, der vist gik
derhjemme. Det var svært”. En anden, der er vokset op på
Bornholm og flyttede tilbage, da hun fik børn, fortæller:
”Vi var de eneste i vennekredsen, der flyttede tilbage. Vi
håbede at de andre fulgte med, nu de alle talte om det. Det
gjorde de ikke, og det var svært at skabe et nyt netværk på
øen og at komme ind på bornholmerne.”

NYE DRØMME OM BORNHOLM
For mange tilflyttere, der vælger at flytte fra øen igen, er
det forbundet med bristede drømme at trække teltpælene
op og finde et nyt hjem. Men det er bemærkelsesværdigt
hvor stærkt båndet til Bornholm fortsat er for de fleste
fraflyttere. De begynder hurtigt at drømme nye drømme
om Bornholm: ”Vi er ikke færdige med Bornholm. Nu
handler drømmen bare om noget andet. Nu drømmer vi
om et sommerhus på Bornholm. For vi vil fortsat gerne
bruge meget tid på øen”.

”Fra den dag vi flyttede fra Bornholm har vi ikke
været et sekund i tvivl om, at det var det rigtige. Nu er
vi bare to bornholmere, der bor på Sjælland. Vi vil altid
blive ved med at være bornholmere”.

TREDJE NATUR
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6.

DET DELTE BORNHOLM

Dette kapitel sætter fokus på et særligt element, der
skinnede tydeligt igennem i samtalerne med de 35
bornholmere - i særligt grad med de, der har boet på
øen i mange år eller i hele deres liv: Historien om det
delte Bornholm. Om modsætninger, der giver et mere
nuanceret billede af Bornholm og bornholmerne, og som
måske også kan være med til at forklare to forhold: Dels
det udprægede ønske om at alle på øen kan blive enige, så
der kan tales med én stemme og dels forklare, hvorfor det
så er svært, at komme til enighed om, hvad der skal siges.
Med én stemme handler det nemlig ikke om at have den
samme talsmand- eller kvinde, men nærmere om at
skabe konsensus. Men vores interviews peger på, at det
kan være svært på Bornholm, hvor meningerne er rigtigt
mange – og delte.
Det kommer til udtryk i disse elleve modsætninger. De
giver ikke nødvendigvis et udtømmende billede af de
modsætninger, der præger Bornholm, men det er disse
elleve, vi har kunnet se et mønster i, via de gennemførte
interviews. Så selvom de ikke nødvendigvis er dækkende,
finder vi, at de er værd at reflektere nærmere over, når
man på Bornholm har et mål om at arbejde videre med at
skabe en samfundsudvikling i fællesskab.
SKEPSIS VERSUS BEGEJSTRING
På Bornholm lever der en udpræget skepsis på den ene
side; en skepsis overfor nye initiativer og handlinger,
der skal vende udviklingen eller skabe ny udvikling på
Bornholm.
”Ydersæsonen – den har vi forsøgt at gøre noget ved siden
1965. Drop det”.
”Kadeau. Man bliver jo ikke mæt.
”Skynd dig at indløs det tilgodebevis. Den forretning er
der nok ikke længe endnu”

Samtidig blomstrer en anden side med nye initiativer
– både i erhvervslivet, foreningslivet og hverdagslivet.
Nogle af dem på trods – andre i ren og skær begejstring,
optimisme og i troen på, at det nok skal lykkes.
”Det bliver super fedt – en ny start for os og vores familie”
”Vi vil gerne dele dette sted med andre, og den største
glæde er, når begejstringen bliver delt”
”Her er en skaberkraft og en tro på, at det nok skal lykkes,
når vi står sammen. Nu har vi fået vendt udviklingen, så
Nylars kan blive centrum for gymnastikken på Bornholm”.
Skepsissen og begejstringen lever altså side om side på
Bornholm. Og balancen ændres over tid. Både hvad angår
konkrete initiativer og forandringer – men også hvad
angår menneskene; nytilflytterne og de mest virkelystne
fortæller med en overvægt af begejstring, mens den
oplevede skepsis har mest fat i dem, der har oplevet flere
år på Bornholm. Men det er også en modsætning, der
lever i den enkelte – skepsissen kommer mest til udtryk i
forhold til forandringer og initiativer, man ikke kender så
godt, mens begejstringen sagtens kan blomstre i forhold
til det velkendte.
RO VERSUS AKTIVITET
Er der ro på Bornholm? Ligefrem stilstand? Eller er det
en ø fyldt med aktiviteter og liv? Det er et punkt, der er
meget delte meninger om og oplevelser af.
Her opleves en modsætning, der mest af alt kommer til at
handle om, hvorvidt Bornholm er det ene eller det andet.
Det gør det rigtigt svært at kommunikere; for er du på
udkig efter roen eller de mange aktiviteter – eller holder
du tankerne om bosætning på Bornholm væk, fordi den
attraktive ro ligefrem fortolkes som stilstand og derved
gøres til noget negativt?
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Også her handler det om at finde en balance:
”Vores venner spurgte: ”Hvad skal I dog lave derovre?” Nu
ved vi, at der faktisk er ret så mange tilbud på Bornholm.
Så det handler bare om at se mulighederne i det – og have
et kendskab til det. Men samtidig oplever vi en ro og åbne
vidder. Når jeg ser min mand her, kan jeg slet ikke se,
hvordan han kunne bo i en lejlighed i byen”.
SÆSON VERSUS UDENFOR SÆSONEN
Er øen ikke bare død udenfor sæsonen? Eller er sæsonen
ikke bare ulidelig med alle de mennesker? Også her er der
en modstilling, der mest af alt handler om, med hvilke øje
man ser. Men også en modstilling og et begrebsapparat,
der har vundet indpas i det bornholmske sprog. Der tales
rigtigt meget i turisttermer, og sproget bærer præg af,
at det er ferieøen og ikke hverdagsøen, der primært øver
indflydelse på sproget.
Derfor handler denne modstilling i ligeså høj grad om at
finde en konstruktiv balance mellem ebbe og flod, som
det handler om at skabe en konstruktiv balance mellem
det at opleve Bornholm som en ferieø eller en ø, hvor man
kan leve og bo året rundt.
NÆRHED VERSUS AFSTANDE
Nærheden er en af de værdier, der bliver fremhævet igen
og igen. Men den lever også i et modsætningsforhold til
beskrivelserne om de store afstande: Både set indefra
øen, hvor både fysiske og mentale afstande af nogle
opleves som store mellem byerne, men også set udefra,
hvor Bornholm kan virke meget langt væk.
Men der er også det andet blik; at afstandene er små:
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Både internt på øen, men også til København. At det
rent faktisk er en ø med korte afstande, og at de fysiske
forbindelser til omverdenen faktisk er til at leve med.
ROV VERSUS RØNNE
”Hvorfor skulle jeg bo i Rønne? Så kunne jeg ligeså godt
bo i Holbæk eller Slagelse” eller ”Alt flytter til Rønne – de
er bare vant til at få hele tiden. Det handler da om at få
lokalsamfundene til at leve”.
Det er bare to eksempler på udsagn, der fortæller om en
modstilling mellem den største by Rønne og den øvrige ø.
En modstilling, der mest af alt retter sig udefra øen og ind
imod Rønne.
Men også her vil det handle om at skabe en konstruktiv
balance. For set fra Rønne, er der flere stemmer der peger
på, at det netop er provinsbyens kvaliteter, der er grunden
til, at bosætning er attraktivt på Bornholm:
”Rønne er ikke et lokalsamfund, og det er godt. Her kan
man få lov til at være i fred”.
Rønne kan i kraft af sin størrelse og provinsbykarakter for
nogle være det argument, der muliggør livet på Bornholm.
ALLE VERSUS BORNHOLMS
REGIONSKOMMUNE
”I regionskommunen laver man de samme fejl, som
man klandrer regeringen og folketinget for at gøre” eller
”Hvordan er det, de prioriterer i den kommune? De tænker
jo ikke i udvikling og samarbejde”.
I en brydningstid som den, Bornholm er igennem, er der
en klar tendens til, at der peges på regionskommunen
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som de særligt ansvarlige. Men der er også stemmer, der
viser forståelse for, den svære opgave, som Bornholm – og
dermed også regionskommunen – står overfor.
Den konstruktive balance skal derfor nok findes i den
forandring, som alle danske kommuner er i gang med: En
forandring, hvor myndighedsrollen og servicerollen træder
i baggrunden, mens kommunens rolle som medskaber
og playmaker træder i forgrunden. En forandring, der på
Bornholm samtidig skal vise, at samfundsudviklingen er
et anliggende for flere end regionskommunen.
FØDTE VERSUS FØRDE
Hvem er bornholmerne? Hvordan bygger vi endnu bedre
bro mellem de ”rigtige” og de nye bornholmere?
Og hvordan bevarer vi den særlige bornholmske dialekt
(sprog) og kultur, når bornholmerne ikke blot er de, der kan
pege fire generationer tilbage; de der er født og opvokset
på øen eller de, der bor på øen?
UDSATTE VERSUS PRIVILEGEREDE
& LUKSUSTURISTEN VERSUS
LEJRSKOLEKNÆGTEN
Det er ikke alle, der har mulighed for gourmet og
kulturoplevelser. Hverken blandt de bosatte bornholmere
eller blandt de besøgende.
Hvordan finder vi en balance, hvor fx gourmeten kan
blomstre og styrke øens image og identitet, men hvor der
stadig er plads til de udsatte og til lejrskoleknægten?
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“OLD BOYS NETWORK” VERSUS ”STÆRKT
FORANDRINGLYSTNE INC.”
Hvor går du hen, når du har en masse på hjerte og bare har
lyst til at gøre en forskel? Hvor du vil forandre Bornholm,
og løse de problemer, som du og andre ser? Ikke til dem,
der siger ”det har vi prøvet før” og smækker armene på
kors.
Hvordan finder vi en konstruktiv balance her, så der bygges
bro mellem de to tilgange, og gør dem til ressourcer for
hinanden?
UNGE VERSUS ÆLDRE
Er de unge nogle, der bare vender øen ryggen, når de har
fået deres studentereksamen? Og er de ældre en byrde, vi
skal trækkes med?
Eller er Bornholm øen, hvor der bygges bro mellem
generationerne og på tværs af familierne, netop fordi
mobiliteten er stor? Og hvordan kan det i så fald ske i
endnu større grad?
SKRIGGRØNNE VERSUS MØRKEGRØNNE
Er Bornholm kun for de skriggrønne? Eller kan man nøjes
med at være grøn, når det økonomisk kan betale sig?
Øens vision peger på modstillingen mellem drømme og
virkelighed; hvordan man vi få det til at balancere, så det
ikke bliver et enten-eller?
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7.

ANBEFALINGER: ET HELT OG ATTRAKTIVT BORNHOLM
Som afrundning på analysen beskriver vi her fem
overordnede anbefalinger, der enten kan anvendes
direkte eller som inspiration til det videre arbejde med
den konkrete samfundsudvikling på Bornholm.
Anbefalinger er tænkt som en måde at bygge bro mellem
den gennemførte kvalitative analyse og det videre arbejde
som fx handlingstanken ”Fællesskabet Bornholm” har sat
i gang. Men anbefalingerne kan naturligvis også bruges
bredere og af andre aktører, der ønsker at arbejde med

samfundsudviklingen på Bornholm.
De fem overordnede anbefalinger tager sit udgangspunkt
i ønsket om et helt og attraktivt Bornholm.
De fem anbefalinger er:

1. DEN BORNHOLMSKE KALENDER – FRA ÉN SÆSON TIL ET ÅR MED RÆSON
Vi vil anbefale, at I på Bornholm vil hylde og fremhæve øens skiftende årstider, og det liv, den ro og de
oplevelser og aktiviteter, som variationen fører med sig. Dette både for at fremhæve øens potentiale som et
sted at bo, men også samtidig at tydeliggøre og vise det, som bornholmerne er fælles om.
2. BLAND NATUR + AGRI + KULTUR
Vi vil anbefale, at I fortsætter med at udnytte den helt særlige natur som en ressource for udviklingen af hele
øen. Det sker i stor stil langs kysterne og i skovene, men kan også tænkes i forhold til udviklingen af mulden
– landsbrugsarealerne og byerne inde på øen.
3. SKAB VENNER FOR LIVET – OG MANGE FLERE BORNHOLMERE
Vi vil anbefale, at det at skabe og dyrke venskaber bliver tænkt ind i alle bornholmske initiativer. Derved kan
venskaberne bidrage til at tilføre ekstra ressourcer til initiativerne og til Bornholm – ikke blot på kort sigt,
men potentielt set for ”resten af livet”.
4. SKAB SPILLERUM
Vi anbefaler, at I på Bornholm ikke blot hilser, men også i endnu højere grad holder døren for hinanden og
spørger: ”Hvordan kan vi bidrage til, at du kan virkeliggøre din drøm, idé eller dit initiativ?” Og samtidig
stimulerer (og hylder) initiativer, der skaber liv og sammenhængskraft på Bornholm.
5. ARBEJD BORNHOLM IND I ALT
Vi anbefaler, at I på Bornholm gør øens styrker og værdier til elementer i de initiativer, der skal bidrage til
at understøtte det attraktive Bornholm. Ud fra vores analyse er det værdier som ”unik natur”, ”nærhed”,
”spillerum” og ”identitet/stolthed”, der med fordel kan tænkes ind.
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DEN BORNHOLMSKE KALENDER – FRA ÉN SÆSON TIL ET ÅR MED RÆSON
Vi vil anbefale, at I på Bornholm vil hylde og fremhæve øens skiftende årstider, og det liv, den ro og de oplevelser og
aktiviteter, som variationen fører med sig. Dette både for at fremhæve øens potentiale som et sted at bo, men også
samtidig at tydeliggøre og vise det, som bornholmerne er fælles om.

I talen om Bornholm er der en generel tendens til at tale
turismens sprog: Der er en meget tydelig sæson, mens
resten af udenfor sæsonen.
Som udgangspunkt er dette ikke et problem, men det
kan det blive, når det får lov til at fylde for meget; som
fx fortællingerne om den (alt for) livlige sommer, hvor
turisterne er (for mange) på øen og de mørke og triste
vintre, der stiller spørgsmålstegn ved, om Bornholm ikke
er for lille en ø, til at man kan bo der året rundt. Når disse
historier bliver til ”sandheder”, understøtter det hverken
muligheden for at tiltrække eller fastholde bosætningen
på øen, ligesom det heller ikke er gavnligt for turismen.
Vores anbefaling er derfor, at der på Bornholm gøres
endnu mere for at tydeliggøre og formidle den mere
nuancerede forståelse af, hvordan Bornholms kalender er
med til at gøre øen til et særligt og foranderligt sted – hele
året rundt.
For der er et liv med masser af events og aktiviteter hele
året. Og med foreninger, hverdagsliv etc., som der også er
i større byer som fx København, som er den by, der oftest
sammenlignes med.
Og der er en natur, der byder på en masse forskelligartede
oplevelser året rundt. Det kommer fx til udtryk i bogen ”367
ture”, der viser muligheder for at opleve den bornholmske
natur hele året. Det kan også ses på Melstedgård, hvor
der fortælles om de forskellige muligheder for at bruge
naturen som en del af spisekammeret på forskellige tider
af året.

Og det skinner igennem i de mange aktiviteter, der rent
faktisk foregår hele året; fx de mange outdoor-aktiviteter,
der også tydeliggør de mange muligheder for at benytte
Bornholms natur aktivt på tværs af året – som fx Höst
Open i slutningen af oktober med godt 600 skandinaviske
orienteringsløbere for blot at nævne en enkelt aktivitet.
Samlet set er det aktiviteter, der bruges aktivt til at
understøtte turismen ved at tiltrække yngre målgrupper,
skabe flere genbesøg, udvide sæsonen opretholde
eller udvide antallet af overnatninger, men som også
understøtter bosætningen på øen.
Det handler altså i høj grad om at bygge videre på dette
arbejde, og fortælle historien om sammenhængen mellem
ferieøen Bornholm og hverdagsøen Bornholm. Dette
ved at hylde og fremhæve, hvordan årstiderne opleves
forskelligt og pege på de aktiviteter, der følger med. Og
ved også at huske på at fortælle om disse muligheder,
som den bornholmske kalender giver den bornholmske
hverdag, kan beslutningen om at flytte til Bornholm eller
blive boende på Bornholm, gøres mindre.
Ved at gøre dette, mener vi at der kan skabes mere ræson,
når det handler om at bo og leve på Bornholm året rundt –
med de skift, der helt naturligt følger med.
”Den der med den lange kolde vinter, hvor der bare
ikke sker en skid. Det er jo ikke rigtigt. Selvfølgelig er
der forskellige tempi, men det er da kun sundt”.
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BLAND NATUR + AGRI + KULTUR
Vi vil anbefale, at I fortsætter med at udnytte den helt særlige natur som en ressource for udviklingen af hele øen.
Det sker i stor stil langs kysterne og i skovene, hvilket både understøtter turisme og bosætning. Ved også at tænke
udviklingen af mulden – landsbrugsarealerne og byerne inde på øen – som en stedsspecifik udvikling af attraktioner
og ved at understøtte infrastrukturen herimellem, kan den bornholmske natur bidrage til at skabe endnu mere værdi
for Bornholm.
Igennem alle interview og samtaler om Bornholm, er der
en ting, der går igen: Naturen på Bornholm er med til at
gøre øen til noget helt særligt. Derfor er det naturligt
at arbejde med initiativer, hvor naturen bidrager og
understøtter målet om et helt og attraktivt Bornholm.
Det sker allerede i stor stil i dag, hvor initiativer som
bisonerne på Bornholm, besøgscentret ved Hammershus,
havneudviklingen i fx Hasle, Vang og Hammerhavnen
samt udviklingen af strandpromenaden i Sandvig, er
tegn på stedsspecifikke udviklinger langs kysten og i
skovene. Men det er også aktiviteter som Folkemødet i
Allinge, Wonderfestival ved Hammershus, Børnefestival
i Hasle, Halloween i Gudhjem, Havnefest i Snogebæk,
Trolling Master i Tejn og det er tilbud som Øst for Paradis
i Svaneke, Kadeau i Sømarken, Kalas Kalas i Sandvig etc.
Alle sammen initiativer, der understreger en igangværende
udvikling på Bornholm, der fremhæver det attraktive ved
Bornholm gennem konkrete attraktioner. Denne udvikling
skal endelig bare fortsætte.
Vores anbefaling til et næste træk er så, at tænke endnu
mere i sammenhænge, og derved blande og skabe mønstre
mellem disse mange forskellige attraktioner. Mønstre, der
samtidig er med til at tegne det nye Bornholm, der ikke
længere består af sogne- eller tidligere kommunegrænser,
men er bundet sammen af steder og aktiviteter og
relationerne derimellem. Det kunne naturligvis være nye
stier eller ruter, men det kunne også være tematiserede
mønstre, der tydeliggjorde spisekammeret Bornholm,
cykeløen Bornholm eller geografiske sammenhænge
som Nordbornholm eller Sydbornholm, der ved at blive
”tegnet på ny” kunne give nye perspektiver til det hele og
attraktive Bornholm.
Men det kunne også være konkrete initiativer, hvor man
skaber en blanding, sådan som der er skabt med gaarden
ved Melstedgaard. Her har man taget fat om noget,
som vi ser som et stort potentiale: Nemlig at blande

natur + agri(kultur) i endnu højere grad, og derved bruge
satsningen på bornholmske fødevarer som en anledning
til også rent fysisk at genopfinde mulden, som en af de
særlige ting, man er fælles om på Bornholm.
Det ser vi samtidig som en mulig kickstarter for også rent
fysisk at udvikle landbrugsarealerne og byerne inde på
øen, som attraktioner på Bornholm. For med baggrund i
idéen om at blande, ser vi et stort potentiale i at dyrke
et nyt Bornholm, hvor mulden langs kanten til både skov
og kyst, giver naturen en helt ny karakter og landbruget
et nyt potentiale – og Bornholm endnu mere værdi. Dette
ved at gøre Bornholm til det sted, hvor princippet om
benyttelse og beskyttelse også kan bruges til at blande
natur og agri(kultur).
I skovene og langs kysten har denne kombination været
et synligt aktiv gennem nogle år som fx lammene på
Hammershus og kvæget i Ølene, mens det også ligeså
stille vokser frem i landbruget: Høstet, Vasegaard og
Hallegaard er nu steder, hvor du i mulden oplever at
satsningen på fødevarer og udviklingen af særlige steder
kombineres og foldes ud som attraktioner, folk vil besøge.
Også her handler det om at blande og skabe sammenhænge
og infrastruktur, hvilket ikke er så veludviklet som langs
kysterne eller i skovene. Men der skal også fortsat tænkes
i mønstre på tværs af brancher, sådan som det allerede
foregår med initiativet ”Food and Energy Tours”.
”Tænk hvis det var i mulden, at øens næste
”glaspusterier” eller hæng-ud-steder voksede frem, og
at mulden også blev anvendt til rekreative oplevelser
og outdoor-aktiviteter”. Til fordel for lodsejerne,
brugerne og hele Bornholm.
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SKAB VENNER FOR LIVET – OG MANGE FLERE BORNHOLMERE
Vi vil anbefale, at det at skabe og dyrke venskaber bliver tænkt ind i alle bornholmske initiativer. Derved kan
venskaberne bidrage til at tilføre ekstra ressourcer til initiativerne og til Bornholm – ikke blot på kort sigt, men
potentielt set for ”resten af livet”.
Selv hvis indbyggertallet på Bornholm skulle fortsætte
med at falde, må målet for Bornholm være, at det
samlede antal af bornholmere stiger. For ligesom alle, der
har været i New York mere end 14 dage, siger: “Jeg har boet
i New York”, skal der arbejdes for at alle, der har været på
Bornholm, siger: ”Ich bin ein bornholmer”.

med til at styrke Bornholm. Ikke blot på kort sigt, men
potentielt set for ”resten af livet”, fordi der i venskabet
opbygges en tillid, en ærlighed og en gensidig loyalitet
overfor hinanden. Sådan tænker Destination Bornholm
også, når de arbejder på at danne en ambassadør-gruppe,
der kan tage aktivt del i udviklingen af turismen.

Denne loyalitet kommer ikke af sig selv, og derfor vil vi
anbefale, at man på Bornholm aktivt arbejder for at skabe
flere bornholmere, ved at arbejde målrettet med at skabe,
udvikle og pleje venskaber. Både internt på Bornholm,
men også udover øens grænser, for herigennem at gøre
den mentale afstand mellem Bornholm og det øvrige land
så lille, at det at skulle flytte til Bornholm anses for at
være en mindre beslutning end i dag.

Men der kan også dyrkes venskaber, der rækker udenfor
øen, og udnytter det potentiale, der ligger i at Bornholm er
meget mere end det, befolkningstallet giver udtryk for: Her
kunne man med fordel starte med at opbygge venskaber
med de, der allerede har Bornholm i blodet, sådan som det
fx sker, når man i Allinge kan få dygtige badmintonspillere
til at deltage i en ”landskamp”: Bornholm vs. Danmark.
Men det kunne også være ved at arbejde for, at de unge,
der flytter fra Bornholm for at tage en uddannelse,
bevarer deres tilknytning til øen eller ved at få flere eksilbornholmere involveret i fx bestyrelsesarbejder etc. på
Bornholm. Men det kunne også være initiativer, hvor
sommerferiebornholmerne blev gjort til endnu større
ressourcer; hvor folkeskolerne, der tager til Bornholm
på lejrskole år efter år, får en stærkere tilknytning til fx
bornholmske venskabsskoler eller på et mere overordnet
niveau, at Bornholm fx inviterer Roskilde og Lejre
Kommune til at være ”aktive” venskabsbyer, fordi de tre
kommuner har så mange institutioner og organisationer,
der kunne drage nytte af venskabssamarbejder –
fødevarerområdet,
bæredygtighed,
naturområdet,
festivaler, frivillighed etc.

Ved at aktivere loyaliteten som et venskab, kan der
tilføres ekstra ressourcer til de konkrete initiativer, men
også til Bornholm som helhed, fordi vennerne fungerer
som aktive og ressourcefulde ambassadører.
Internt på øen ses det allerede som fx samarbejder
til særlige begivenheder og events; når de mange
engagerede i idrætsforeningerne arbejder sammen
på tværs af egne interessefelter som ved fx Wonder
Festival; når Campus Bornholm bakker selvsamme
festival op ved at afholde pædagogiske dage, så eleverne
kan holde fri og deltage med god samvittighed eller når
Espersen inviterer deres medarbejdere til Bornholm, for at
deltage i cykelløbet Bornholm Rundt. Dette for at styrke
sammenhængskraften mellem medarbejderne på tværs
af landegrænser; nyder den bornholmske natur, smager
bornholmske fødevarer samtidig med at man bidrager til
at styrke og udvikle cykelløbet.
Vi vil anbefale, at der på Bornholm fokuseres endnu mere
på disse tværgående venskaber – og at disse historier
bliver formidlet i endnu større stil. Det kan fx også være
fødevarer eller turistvirksomhedernes samarbejder
med hinanden og med forenings- og kulturlivet, og
lokalsamfundenes samarbejder på tværs, der kan være

”Tænk hvis vi i stedet så de fraflyttede
bornholmere som en ressource frem for et problem.
Se deres flytning som en slags ressource- eller
kompetenceudvikling. Og dem, der lever et liv med
to adresser, kunne vi også udnytte endnu bedre.
Alene her ligger de første mange, mange potentielle
relationer og venter på at blive udnyttet.”
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SKAB SPILLERUM
Vi anbefaler, at I på Bornholm ikke blot hilser, men også i endnu højere grad holder døren åben for hinanden og
spørger: ”Hvordan kan vi bidrage til, at du kan virkeliggøre din drøm, idé eller dit initiativ?” Og samtidig stimulerer (og
hylder) initiativer, der skaber liv og sammenhængskraft på Bornholm – og i de bornholmske byer og lokalsamfund.

”Hvorfor tager vi ikke imod med åbne arme og give
spillerum? Sådan som de gør i Herning”.
Udsagnet fra første møde i Fællesskabet Bornholm
rettede sig primært mod erhvervslivets møde med
kommunen, men det skal tænkes bredere end som så: Det
er helt overordnet det bornholmske samfunds møde med
nye initiativer som fx sagsbehandleren, der fokuserer på
”hvordan kan det lade sig gøre” i stedet for at svare på,
”om det kan lade sig gøre eller ej” eller udsagnet om, at
”det har vi forsøgt os med tidligere”, der ikke just bidrager
til at stimulere aktivitet og virkelyst.
Der er naturligvis flere eksempler på, at der allerede findes
et spillerum på Bornholm. Og disse eksempler fortælles
med varme og stolthed. Derfor er der god grund til at
sætte fokus på det, og sikre det sker i endnu større stil.
Derved kan I på Bornholm understøtter den iværksætterånd og skaberkraft, som blandt andet folder sig ud i
dette rammende citat: “Vi skal ikke hjælpes. Og resten
af Danmark skal ikke synes, at det er synd for os på
Bornholm. Det ligger der ingen energi i. Vi skal vise, at vi
kan, fordi vi vil og fordi vi har selvtillid. Og fordi vi er en ø
af iværksættere”
Derfor er det vores anbefaling, at I i endnu højere grad
sætter fokus på livet, aktiviteterne, organiseringen,
samarbejdet og sammenhængskræften på Bornholm.
Og på hvordan Bornholm som samfund, og med
lokalsamfundene som centrale aktører, kan bidrage til at
stimulere og skabe et positivt energiniveau for både ø og
lokalsamfund.

Anbefalingen kan også udmøntes i konkrete initiativer,
der fx hjælper tilflyttere, der mangler et sted at bo,
indtil de finder deres eget eller bidrager til at finde job til
ægtefællen etc. Det kan også handle om at understøtte
den igangværende indsats overfor iværksættere og
mindre virksomheder, hvor Bornholm vil være stedet, hvor
man kan sætte ting i værk. Hvor man kan leve sin drøm og
være pionér i sit eget, individuelle liv.
Herved kan Bornholm aktivt bidrage til at få tingene til
at blomstre. Og med de gode eksempler sørge for at dele
– fortælle og brande sig på – at Bornholm er et sted, hvor
man bidrager til og interesserer sig for, at folks idéer,
initiativer eller drømme bliver realiseret.
Det betyder ikke, at der skal findes en skabelon, der kan
kopieres over hele øen og i alle sammenhænge. For et
ensartet Bornholm, er ikke det attraktive. I stedet skal
man tage udgangspunkt i den konkrete kontekst og
stimulere eller skabe de kår, der lige netop er behov for
dér – fx når man laver lokale udviklingsplaner.

”Der ligger en opgave i, at vi som samfund
stimulerer aktivitet, liv og sammenhængskraft i
stedet for at aflade denne energi. Det vil skabe et
attraktivt Bornholm”.
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Vi anbefaler, at I på Bornholm gør øens styrker og værdier til elementer i de initiativer, der skal bidrage til at understøtte
det attraktive Bornholm. Ud fra vores analyse er det værdier som ”unik natur”, ”nærhed”, ”spillerum” og ”identitet/
stolthed”, der med fordel kan tænkes ind.

For at fastholde og tiltrække nye bornholmere, er det
vigtigt at det særlige bornholmske skinner igennem.
Når interviewpersoner fx nævner Bornholm som det
”bedste alternativ til København”, er det ikke fordi der er
særligt mange ”københavnske træk” over øen; så er det
tværtimod, fordi Bornholm kan tilbyde noget andet, som
folk ønsker sig eller drømmer om.
Det kommer klart til udtryk i de mange nye
iværksætterinitiativer, der i mange tilfælde bygger sin
fortælling og branding op omkring det bornholmske. Og
de mange bornholmske produkter, der rent faktisk ser
en fordel i, at kunne bruge ”Made in Bornholm”, fordi
det bliver tillagt positiv værdi. Fx skinner Bornholm klart
igennem, når man besøger Kalas Kalas på klipperne i
Sandvig, når Hammarshus er kulisse for Wonder Festival
eller når Møllen i Gudhjem er fyldt med lokale produkter.
Derfor er det vores anbefaling, at denne positive
værdi og energi anvendes konstruktivt i alle tænkelige
sammenhænge; ikke blot i erhvervslivets produkter og
serviceydelser, men også når der udvikles steder, når nye
institutioner bliver bygget eller når hele skoleområdet
skal have et kvalitetsløft etc. Her kan det fx være med til
at gøre en forskel, når børnefamilierne skal beslutte sig
for at vælge Bornholm eller ej, fordi det vil virke attraktivt,
hvis de bornholmske værdier var tydelige ingredienser.
I det hele taget er det vores anbefaling, at der skal
eksperimenteres mere med at få Bornholm ind i så mange
initiativer som muligt:

Gør Bornholm til stedet, hvor man fx gentænker vigtige
samfundsforhold som fx genskabelsen af håndværket, af
den gode service, af livskvaliteten, det gode lokalsamfund
mm.
Altså bruge Bornholm som den strategi, der gør at
Bornholm er det klareste alternativ til et liv i storbyerne.
Det kunne også ske ved yderligere at videreudvikle
eksisterende styrkepositioner.
En sådan tilgang vil sandsynligvis også bidrage til øget
selvværd - altså at Bornholms image og Bornholms
og bornholmernes generelle selvforståelse matcher
hinanden endnu bedre, hvilket igen kan tænkes at have
en positiv effekt på udviklingen af Bornholm.
I denne forbindelse er det også vigtigt at nævne, at fx ro
ikke er at forstå som stilstand. Men derimod skal forstås
som et liv, med en mindre mængde af valgmuligheder.
Et liv, hvor valgene altså er mere overskuelige og
hvor sammenhængene, som man deltager i, er mere
meningsfulde.
”Jeg synes det er ærgerligt, at den nye institution
i Nexø bliver bygget på Industrivej. Ved siden af to
byggemarkeder. Det tiltrækker da ikke mange nye
børnefamilier. Der kunne man godt have tænkt
”Bornholm” mere ind”.

TREDJE NATUR

