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Gal eller genial?
Snogebæk-opfinderen Torben Jensen skal med 
sin rottespærre medvirke i DR2s programse-
rie »Gal eller Genial«. I udsendelsen, der vises 
i april måned, vil opfinderen og hans opfindelse 
blive bedømt af professor Vincent F. Hendricks.

 Dødelige sygdomme, CO2-udslip, affaldsbjer-
ge og fejlernæring – ja problemer er der nok af, 
men hvem kan virkelig løse dem.

Kravet til udsendelsesrækkens opfindere er, at 
deres opfindelse skal hjælpe menneskeheden – 
hverken mere eller mindre. Og, ikke mindst, det 
gør heller ikke noget, at opfinderen ved, hvordan 
der kan spindes guld og mammon på opfindel-
sen.

Efter de mange og drøje diskussioner, der har 
været i den bornholmske debat, kommer der nu 

en bedømmelse af opfinderen Torben Jensen og 
hans meritter. Men kan man virkelig anmelde en 
opfindelse? Det mener de på DR2. I »Gal eller 
Genial« kigger dommer enVincent Hendricks 
nærmere på 20 opfindelser i udviklingsstadiet 
fra hele Danmark. 

Der kæmpes om Hendricks anerkendelse og 
respekt, som kvitterer med en kontant – men 
konstruktiv – anmeldelse af deres opfindelse, på-
står udsendelsernes tilrettelæggere.

Hvem der slipper ud af Vincent Hendricks 
kontor med topkarakterer afsløres i den sidste 
udsendelse. Jagten går ind på Danmarks bedste 
opfindelser starter tirsdag den 6. april med Tor-
ben Jensen fra Snogebæk som en af deltagerne.

keb

PH Byg åbner afdeling

Af Kenn Erik Bech

Peter Hjorth Hansen, der har drevet bygge-
virksomhed med udgangspunkt i tømrer-
arbejde i otte år i Hasle, har nu besluttet at 
etablere en afdeling af virksomheden i Nexø.

– Vi har de seneste år oplevet en stigende 
tilgang af forespørgsler fra Nexø. Vi har dog 
også erkendt, at for at pleje kundemassen 
og få et reelt gennembrud er det nødvendigt 
at være fast til stede i byen, fortæller Peter 
Hjorth Hansen.

Mange muligheder
– Vi ser potentiale i Nexø og hele Østborn-
holm. Nogen taler om nedgang og mangel 
på arbejdspladser. Vi ser dog mange mulig-
heder i området, og vi håber at kunne skabe 
nye arbejdspladser. Vi er blevet mødt af lo-
kale erhvervsdrivende mod stor optimisme 
og opbakning. Vi glæder os derfor meget til 
at komme i gang, bekendtgør Peter Hjorth 
Hansen.

PH Byg i Nexø har allerede meldt sig ind i 
den lokale handelsstandsforening og er ble-
vet sponsor i NB Bornholm.

– Vi håber på den måde at blive en aktiv 

del af Nexø og støtte op om det store og flot-
te arbejde, der bliver gjort af stærke lokale 
kræfter, afslutter Peter Hjorth Hansen.

Virksomheden har derfor købt en ejendom 
på adressen Sdr. Havnen 210, hvorfra aktivi-
teterne skal udgå. Hr. Petersen bor i bygnin-
gen i april måned ud.

I løbet af de næste måneder vil hallen blive 
indrettet til afdelingens behov,. Blandt andet 
vil firmaet få et godt sted til stilladser, stiger 
og andet materiel samt et lille lager.

Til at lede afdelingen er ansat Mikkel Pe-
dersen, der er vokset op i Nexø og derfor 
kender de lokale forhold. Mikkel Pedersen 
har netop fået renoveringen af sin private bo-
lig godkendt som »Bright Green Building«. 
Hans kendskab til energirigtigt byggeri er 
derfor betydeligt, fortæller virksomheden.

PH Bygs aktiviteter er udvidet med en 
energirigtig synsvinkel især gennem efterud-
dannelse af medarbejdere på energimester-
uddannelsen, som kører i øjeblikket på Born-
holms Erhvervsskole. Fremover vil virksom-
heden gerne være en alsidig byggevirksom-
hed for hele Bornholm, hvor det velkendte 
tilbud suppleres med energirigtige løsnings-
muligheder. 

PH Byg beskæftiger i øjeblikket 20-25.
Der er åbent hus på adressen fredag den 

26. marts mellem klokken 14.00 – 17.00.
keb

Til at lede afdelingen er ansat Mikkel Pedersen, der er vokset 
op i Nexø og derfor kender   de lokale forhold. Privat foto
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SAG: N10523

1.295.000/65.000KNT./UDB. .....................
8.118/6.568BRT./NT. ..................................

EJERLEJLIGHED Lejlighed midt i Sva-
neke med havudsigt og egen garage. God
hverdagsentre. Badeværelse. Lille gen-
nemgangsværelse. Dejligt spisekøkken.
Lille depotrum. Entre. Lukket gård med
overdækning. 1. sal: Forrum/tvstue. 2 væ-
relser. Toilet. Lille kælder m/værksted.

1/3Stuer/Vær.............
2Etager......................

1900Byggeår.........
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0Kælder m²............

ÅBENT HUS: TIRSDAG 23/3 KL. 16.00-16.45

4.262/3.538AFDFRI. BRT/NT........................

SVANEKE Lakseruten 18-20

NYHED

108Tinglyst m²...........

ÅBENT HUS

DanBolig Nexø
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kadeau er klar til nye udfordringer i 2010 

Vi åbner onsdag d. 31. marts kl. 1730! Så kig forbi og oplev den samme gode mad 
og vin som altid. Vi har forstærket vores gastronomiske hold med et par ekstra 
spillere, så den høje kvalitet og rare atmosfære skulle være sikret!  
Vi glæder os til at se jer! 

Åbningstider i april 

Frokost 1200 - 1500 - Kun i påsken fra den 2/4 til 5/4. og hver dag fra 29/4 
Aften 1730 - 2100 -  fra 31. marts og hele påsken, samt fredage og lørdage i april 

Aftenmenu april 
Forretter 

Stenbiderrogn - pocheret æggeblomme, agurk, stegt brød, fløde, røg, dild 
Ristet østersøtorsk - rødbeder, rugbrød, bacon, brunet smør, purløg, karse 

Hovedretter 

Unghane - bryst, lår og sprødt skind, skorzoner, persillepuré, morkler, rosenkål, sauce 
Lam - ryg og bov - farseret porre, brændt perleløg, karamelliseret løgpuré, ramsløg, aske 

Desserter 

Æble - nordisk müsli, æblegelé, karameliseret æbleis, valnøddemayo, valønøddemælk 
Nordiske oste  -  sødt og sprødt 

Book online 24 timer i døgnet på www.kadeau.dk 
Hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev og læse frokostmenuen 

Nexø gymnastikforening
afholder

forårsopvisning
i Nexø Hallen

søndag den 28. marts kl. 14.00
Kom og se de dygtige hold

Vel mødt
Nexø Gymnastikforening

Flere gamle, bornholmske egetræer bliver kørt til Nexø, hvor de lagres på havnen, indtil de skal bruges til byggeriet af »Svanen«. Fotos: Jens-Erik Larsen

Bornholmsk egetræ til »Svanen«
Af Kenn Erik Bech

Mange af de gamle bornholmske ege-
træer fra Almindingen gør nu gavn i 
Nexø, hvor de første tegn på det, der en-
gang skal blive det stolte skib »Svanen«, 
kan ses.

En del af forstævnen er skåret til fra 
et af disse egetræer, men det er kun be-
gyndelsen af stævnen. Der kommer to 
lag mere ovenpå, tilsammen omkring 
9 meter i længden, og 1,40 m høj, der 
hvor stævn og køl samles. Når hele for-
stævnen er færdig, vil den veje omkring 
tre tons. 

Den eg, der er ved at blive klar til en 
del af forstævnen, er op imod 200 år, 
men er faktisk kun en årsunge i egetræ-
sammenhæng. Kongeegen i Dyrehaven 
menes at være omkring 800 år gammel.

Eg er bedre end bøg, som var den før-

ste træart, »Svanen«-byggeriet fik til 
Nexø, men det viste sig ikke at kunne 
bruges, fortæller Peder Hoven. 

Det viste sig, at bøgestammen var tom 
indeni midten. Porrerne åbner sig på 
bøg – i modsætning til eg – og kan blive 
angrebet af svamp.

Der sker hele tiden fremskridt med 
det spændende skibsbyggeriprojekt. I 
næste uge kommer der flere egetræer 
til Nexø. De bliver i første omgang lagt 
ved savbanen på Nexø Havn, hvor de 
skal gås igennem. De skal bruges til køl 
og seks spanter, men det er kun en lille 
del, idet der ialt skal bruges 60 spanter. 
Spant er i skibsterminologien betegnel-
sen for det tømmer, der udgør skibets 
skelet. 

Skabelonen til spanterne blev færdig i 
går, fredag. På mandag skal tømmeret til 
agterstavnen gøres klar.

Byggeriet har åbent hus den 17. april, 
hvor man håber, at forstævnen er fær-
dig.
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Skibsbygger Peder Haagen arbejder med stævnen til »Svanen«.
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Den eg, 

der er ved 
at blive 
klar til 
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forstævnen, 
er op imod 

200 år

Forårsmarked
Danmarks Designsko-
le, Bornholm – nu må vi 
vænne os til det om sko-
len, der ikke længere hed-
der Glas- og Keramiksko-
len – holder i dag, lørdag, 
åbent hus og forårsmar-
ked. 

Overskuddet ved salget 
går til de studerendes stu-
dietur.
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Torben Jensen – deltager i et opfinderprogram på 
DR2. Arkivfoto: Allan Rieck


