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MIT BORNHOLM - 12 personligheder fortæller Brian Christensen Hent PDF 12 personligheder fortæller om
deres liv, karriere og tilknytning til Bornholm. De 12 personligheder er: - Annelise Molin, fhv. borgmester og
politiker - Bent Jørgensen, fhv. direktør for Zoologisk Have i København - Birger Rasmussen, politiker og

fhv. formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening- Inge Lorentzen, præst og formand for
Ældrerådet - Kristian Barslund Jensen, fiskeskipper og erhvervsmand - Lars Kærulf Møller, museumsdirektør
for Bornholms Kunstmuseum - Lotte Svendsen, filminstruktør - Niels Anker Kofoed, fhv. landbrugsminister
og EU-parlamentsmedlem - Ole Bjørn Almeborg, erhvervsmand - Peter Vesth, musiker, sanger og sangskriver
- Steffen Brandt, musiker, sanger og sangskriver - Ursula Munch-Petersen, keramiker. De 12 medvirkende er
valgt ud, således at bogen kommer bredt omkring det bornholmske samfund og emner som fiskeri, landbrug,
turisme, natur, musik, malerkunst, kirke, keramik og politik. Hver især har de 12 personligheder i særdeleshed

gjort sig gældende inden for hvert deres felt. Nogle har skabt arbejdspladser på øen, andre har kæmpet
politisk, mens kunstnerne har udbredt kendskabet til Bornholm på fornemmeste vis i resten af landet.

Derudover har flere af de medvirkende været en del af de begivenheder, som har en central rolle i mange
bornholmeres liv og erindring. Eksempelvis bombningen af Rønne og Nexø, fiskeriets op- og nedtur og

lukningen af natfærgen. Hver især fortæller de om det bedste og det værste ved Bornholm, de kommer med
deres vision for øens fremtid og de beretter om nulevende og afdøde bornholmere, som de respekterer mest.
Sidst, men ikke mindst, fortæller de om deres valg og beslutninger, som har sat sit aftryk pådét Bornholm,
som vi kender i dag. »Forhåbentlig vil bogen give dit Bornholm endnu flere nuancer, for øen er så rig på

fantastiske steder, historier og personligheder«, forfatter Brian Christensen. Læs mere på
www.mitbornholm.dk
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