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Som borg mester i Bornholms Regi-
onskommune bliver jeg glad hver gang 
nogen flytter til øen. Det gør jeg, fordi 
det er godt, at vi bliver flere, men også 
fordi jeg ved, hvad vi har at tilbyde. 
Bornholm er nemlig mere end et sted 
at bo. Bornholm er et trygt og engage-
ret fællesskab. 

Bornholm er en ø med en helt særlig 
stemning og natur, som giver ro og  
rum til at trives. Og sidst, men ikke 
mindst, er Bornholm en kommune  
med fuld fart på udviklingen mod en 
bæredygtig fremtid. I 2020 modtog 
Bornholm EU’s pris for den mest bære-
dygtige energiø i Europa.

Noget af det særlige ved øen er  
bland ingen af tryghed og fremdrift.  
For selvom vi er en lille ø, er vi store 
nok til, at en imponerende kreativitet 
og energi afspejler sig på de områder, 
der er afgørende for udviklingen. 

Vi har et iværksættermiljø, hvor nye 
virksomheder hele tiden spirer frem og 
breder deres produkter ud over øens 
grænser. Og vi har en befolkning og et 
erhvervsliv, der engagerer sig i at  
forme fremtiden grønt og klogt.

Rigtig hjertelig velkommen. Vi glæder 
os til at lære dig at kende.  

Jacob Trøst, Borgmester
Bornholms Regionskommune

Ps. Hvis du har brug for at komme i 
kontakt med din borgmester, er du altid 
velkommen til at skrive til mig på  
Jacob.Troest@brk.dk

BORGMESTER JACOB TRØST
Velkommen til Bornholm
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”Jeg ved, hvad det kræver, jeg har 
 nemlig selv boet i det meste af 
 Danmark, i Bangkok og Tyskland  
og endte her midt i Østersøen.”

Rune Holm
Tilflytterkonsulent

31 21 88 80 

tilflytter@bornholm.biz

Vi ved, at det er en stor beslutning at 
flytte væk fra det liv, du kender, og be-
gynde et nyt liv på en ø i Østersøen. 

Mange tanker, spørgsmål og udfor-
dringer myldrer frem: Hvor vil du bo? 
Hvad skal du arbejde med? Hvordan er 
ø-livet, når det er hverdag? 

Har du børn med i flyttekasserne, skal 
der styr på institutioner, skoler og fri-
tidsinteresser. 

Tilflytterservice står klar til vejlede dig 
i forhold til:

• Job
• Uddannelse
• Bolig og lånemuligheder
• Pendlerfradrag
• Fritidsmuligheder
• Netværk

 
Ligeledes formidler vi kontakt til 
Bornholms Regionskommune, der kan 

vejlede i forhold til skoleindskrivning, 
pladsanvisning, flytning af adresse og 
andre praktiske spørgsmål i forbindelse 
med din flytning. 

Som tilflytterkonsulent har Rune Holm 
hjulpet mere end 850 familier med at 
blive øboere. Han kan svare på tusind-
vis af spørgsmål og ved lige, hvem der 
mangler en medarbejder og hvordan du 
bedst muligt kommer ind på det born-
holmske boligmarked. 

Tør du tænke Bornholm som dit næste 
hjem? - Kontakt Tilflytterservice og 
Rune Holm.

TILFLYTTERSERVICE
Dit netværk på Bornholm begynder her

mailto:tilflytter%40bornholm.biz?subject=
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DE HAR TAGET SPRINGET...
Nana og Jonas Larsen Trust:
”Vi er gået noget ned i løn, og vi kunne 
have haft en større karriere i Køben-
havn, men det er det hele værd. Vi kun-
ne overhovedet ikke tænke os at vende 
retur til Sjælland. Det er fint at besøge 
Nanas far i Faxe på Sydsjælland, men vi 
kommer nok aldrig tilbage til Sjælland 
igen, siger Jonas. 

Når vi venter på færgen i Ystad, føler vi 
næsten, at vi er hjemme.”

Louise Lykke:
”Bornholm er fantastisk på mange må-
der. Naturen er et kæmpe trækplaster, 
og jeg har en chance på boligmarkedet 
her. Jeg har drømt om mit eget byhus i 
mange år, men sådan et koster 10 milli-
oner i København. Men dét gør de ikke 
på Bornholm.”

Katrine Marie Jensen
”Det gik også hurtigt med at finde 
drømmehuset. Ja faktisk så hurtigt, 
at jeg aldrig var på Bornholm for at se 
huset. Jeg fik en veninde til at kigge 
på det, og hun sagde, at det var super 
fedt. Så jeg slog til! Fra da jeg tog 
beslutningen til jeg fik job og købt hus 
i Nexø, gik der kun 51 dage. Så var alt 
på plads, og vi kunne flytte ind i huset i 
december 2019.”

Dorthe Møller Paulsen og  
Søren Møller Christensen
”Det har taget lidt tid at få det radikale 
skifte i scenarie fra storby til landliv 
helt ind under huden, og skulle finde ud 
at få arbejdslivet til at falde på plads. 

Dog har vi fra dag 1 været sikre på, at 
det var det helt rigtige for os. Så ja, 
Bornholm har levet op til vores for-
ventninger og har endda leveret mere, 
end vi havde turdet håbe på.”

Katrine Marie Jensen
Dorthe Møller Paulsen 
og Søren Møller Christensen

Louise Lykke

Jonas

Nana Katrine Larsen Trust
og Jonas Larsen Trust
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6 
Folkeskoler

7 fri-privatskoler
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TIL BORNHOLM FOR 99 KR.
Til Bornholm med færge
Bornholm er i de senere år rykket 
markant tættere på resten af Dan-
mark. Med bil eller bus fra København 
til Ystad og derfra med en af verdens 
hurtigste færger til Rønne, tager den 
samlede tur under tre timer.

Bornholmslinjen sejler hele året fra 
Rønne til: 
-  Ystad (1 t. og 20 min.) 
-  Køge (5 1/2 t.)  
-  Sassnitz, Tyskland (3 t. og 20 min.) 
 
Om sommeren kan du som gående  
sejle til Kolobrzeg i Polen (fra Nexø).

Med den billigste billet kan du komme 
til Bornholm med bil for kun 99 kr.  
Se mere på bornholmslinjen.dk

Flyv til Bornholm for kun 400,- t/r
Hvis du skal til jobsamtale, se på  

hus eller mødes med Rune Holm. 
Gælder kun om lørdagen. Send en e-mail til tilflytter@bornholm.biz  og hør mere. 

Til Bornholm med fly 
Med en af de mange daglige flyafgange 
fra Københavns Lufthavn til Bornholms 
Lufthavn lige uden for Rønne, er du 
fremme på 35 minutter. Den forkortede 
rejsetid har blandt andet result eret i 
flere pendlere, der bor på Bornholm, 
men arbejder på Sjælland – typisk i 
København – nogle dage om ugen.  
DAT flyver CO2-neutralt på alle deres 
indenrigsruter i Danmark.  
Læs mere på dat.dk

Pendlere
Omkring 750 bornholmere kan beteg-
nes som pendlere. Pendlere er beretti-
get til et forhøjet befordringsfradrag, 
og med en række rabatordninger for 
pendlere og øvrige hyppigt rejsende,  
er billetpriserne overkommelige.  
Det gælder, uanset hvilken rejseform 
du vælger.

http://bornholmslinjen.dk
http://dat.dk
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BRIGHT GREEN ISLAND DEN GRØNNE REVOLUTION
På Bornholm tror vi på, at en holdbar 
fremtid for vores ø handler om, at vi 
værner om vores fælles ressourcer. 

Målet er at være et bæredygtigt og 
klimavenligt ø-samfund, at blive 
CO2-neutral på strømområdet i 2025, 
og samtidig arbejde mod at reducere 
vores samlede udslip af CO2. 

Vi har også sat os et mål om at blive en 
affaldsfri ø. Et ambitiøst mål, der kun 
kan nås gennem ændret produktion, 
forbrug og vaner i hverdagen. Populært 
sagt - vi skal derhen, hvor vi ikke for-
urener mere, end vi kan rydde op efter 
os selv. Dette vil vi gøre på måder, så 
vi samtidig styrker øens erhvervsliv og 
udvikling af øens unikke lokalsamfund,

Visionen om Bright Green Island blev 
født tilbage i 2008 - og når vi går 
konkret til værks, arbejder vi ud fra 
8 Bornholmermål for at indfri vores 
vision. Vores 8 mål er inspireret af FN’s 

Folketinget har vedtaget, at Born-
holm skal være Danmarks første 
energiø og samle strøm fra havvind-
mølleparker, for at fordele den til 
elnettet.

Planen er, at etablere to store hav-
vindmølleparker 20 kilometer syd 
og sydvest for Bornholm, og gøre 
Bornholm til samlingspunkt for den 

strøm der produceres. Den produce-
rede strøm bliver grøn strøm i vores 
stikkontakter, men kan også bruges 
til at producere fremtidens grønne 
brændstof vha. power-to-X teknolo-
gi, så Bornholm ender måske med at 
blive optanknings-knudepunkt for 
grøn skibsfart i Østersøen.

Energiø Bornholm skal med de 2 
havvindmølleparker levere 2 GW 
grøn strøm i 2030. Det svarer til 2 
millioner husstandes strømforbrug.

Allerede i april 2020 vandt Born-
holm, ud af 8000 andre øer, en pris 
for at være den mest bæredygtige 
energiø i det europæiske fællesskab. 
Prisen får Bornholm for at erstatte 
kul og olie med solceller, vindmøl-
ler og biomasse samt for at have 
reduceret både energiforbrug og 
CO2-udledningerne.

17 verdensmål og udviklet af en bred 
skare af bornholmere. 

I 2018 fastsatte kommunalbestyrelsen 
Bornholmermålene, som de fælles pej-
lemærker for visionen om at være en 
Bright Green Island.

Se de 8 mål og læs mere på  
brightgreenisland.dk

http://brightgreenisland.dk


dig blandt andet på, hvordan produktet 
skal sælges og markedsføres. Har du 
en etableret virksomhed, kan vi hjælpe 
med spørgsmål om lokaler, infrastruk-
tur og muligheder for samarbejde, 
netværk og støtte på øen. 

BCB’s overordnede mål er at styrke de 
bornholmske virksomheder, så de er 
kvalificerede til at klare nutidens og 
fremtidens udfordringer. Desuden har 
BCB som mål at medvirke til at skabe 
vækst i det bornholmske erhvervsliv til 
størst mulig gavn for hele det born-
holmske samfund. 

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed 
videre på Bornholm? - Se mere på 
businesscenterbornholm.dk
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FIND DIT JOB PÅ BORNHOLM
2.000 bornholmere pensioneres 
inden for de næste 4-5 år. Samtidig 
oplever bornholmske virksomheder 
fremgang. Med en befolkning på 
knap 40.000, har Bornholm brug for 
at tiltrække tilflyttere, som er klar til 
de ledige job.  
 
Mange virksomheder leder efter kva-
lificeret arbejdskraft, så udviklingen 
i virksomhederne kan fortsætte, og 
skabe endnu bedre resultater. Måske 
leder de efter netop dig?

 
Den største arbejdsgiver er Born-
holms Regionskommune, som har 
omkring 4.500 medarbejdere på 
skoler, institutioner, i administratio-
nen osv. Øens største arbejdspladser 
er Bornholms Hospital og JENSEN 
Denmark A/S.  

På Bornholm møder du et rigt varie-
ret erhvervsliv, der er præget af små 
og mellemstore virksomheder med 

under 20 ansatte. I de sidste 10-15 år 
har øen oplevet en opblomstring af 
små og mellemstore producenter af 
kvalitetsfødevarer. Har du en idé til 
et unikt produkt, kan Bornholm give 
plads til et liv som iværksætter.    

Overvejer du at flytte til Bornholm, 
kan du kontakte tilflytterkonsulent 
Rune Holm, tlf. 31 21 88 80, eller på 
e-mail tilflytter@bornholm.biz. 

Du kan også kontakte Jobcenter 
Bornholm, virksomhedsservice, 
tlf. 56 92 99 99 for at høre mere om 
dine jobmuligheder. 

Du kan selv gå på jobjagt på Job-
net eller Facebooksiden Næste stop 
Bornholm. Find din jobagent her: 
næstestopbornholm.dk/ 
arbejde-paa-bornholm 

Drømmer du om at flytte til øen og 
blive iværksætter? Eller har du allerede 
en virksomhed, som du overvejer at 
flytte til Bornholm? Hos Business Cen-
ter Bornholm, BCB, er der gratis hjælp 
at hente. 

Vores konsulenter kender øen og sid-
der klar til at give dig et overblik over 
dine muligheder på Bornholm. BCB er 
indgangsportalen til virksomhedsvej-
ledning og den lokale erhvervsservice 
på Bornholm. 

Konsulenterne har forskellige kompe-
tencer. Ud fra dine behov sammensæt-
ter vi det korrekte vejledningsforløb for 
dig og din virksomhed. 

Er du ved at etablere din virksomhed, 
er vi med hele vejen rundt om din for-
retningsidé- og plan, så du kommer rig-
tigt i gang og godt videre. Vi udfordrer 

BLIV IVÆRKSÆTTER
Kontakt Business Center Bornholm for en  
uforpligtende samtale
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56 95 73 00

info@bornholm.biz

http://businesscenterbornholm.dk
mailto:tilflytter%40bornholm.biz?subject=
http://næstestopbornholm.dk/ arbejde-paa-bornholm 
http://næstestopbornholm.dk/ arbejde-paa-bornholm 
mailto:info%40bornholm.biz?subject=
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Nora
Selvstændig oversætter og tysklærer

Mikkel
Politibetjent

MERE NATUR, 
MINDRE 
STORBYLARM 
OG STRESS

Nora og Mikkel forelskede sig i Born-
holm på en ferie og blev hurtigt sikre 
på, at Bornholm skulle være deres nye 
base. Et år senere tog de springet og 
bor i dag kun fem minutters gang fra 
øens mest børnevenlige strand. Hvad 
mere har man brug for?

Hvor boede I før Bornholm, og hvilke 
overvejelser havde I om at flytte til 
øen?
Før vi flyttede til Bornholm, boede 
vi på Amagerbro i København – tæt 
på hjertet af storbyen. Vi havde en 
fantastisk charmerende taglejlighed på 
4. sal, hvorfra vi kunne nyde udsigten 
over byen fra vores egen tagterrasse. 
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Før vi fik børn, var det vores absolutte 
drømmebolig. 

Efter vores to piger (2,5 år og 18 måne-
der) blev født, ændrede vores behov og 
vores prioriteter sig markant: vi træng-
te til mere plads, mere natur, mindre 
storby-larm og stress. Vores drøm var 
at finde et sted, hvor vi kunne finde 
ro, frihed og tryghed, og hvor vi som 
familie kunne udfolde os. Da vi i 2019 
var på ferie på Bornholm, forelskede vi 
os i øen. Fra det tidspunkt vidste vi, at 
Bornholm skulle være vores nye base.

Hvordan gik det med at etablere jer på 
Bornholm?
Mikkel er politibetjent og havde i for-
vejen søgt en stilling hos Bornholms 
Politi. Da han fik jobbet, kunne vi 
endelig for alvor komme i gang med at 
planlægge flytningen til øen i somme-
ren 2020. 

Nora har været på barsel med deres to 
piger det sidste halvandet år. Nu er den 
store pige startet i vuggestue, og hun 
har turdet at blive selvstændig med 

og fasaner deres daglige gang over vo-
res grund. Og hvis vi trænger til mere, 
så tager det blot fem minutter at gå til 
øens mest børnevenlige strand. Hvad 
mere har man brug for?

Vi er utrolige glade for, at vi traf be-
slutningen om at flytte til Bornholm. 
Dog havde vi indledende nogle tvivls-
spørgsmål som: ”Er vi nu for langt væk 
fra vores venner og familie?” eller ”Vil 
det være hårdt at komme igennem den 
stille og mørke vintertid?”. Men tvivlen 
forsvandt lynhurtigt. Vi ses nu mere 
intensivt med vores venner og familie, 
fordi de kommer på besøg i længere tid 
ad gangen. Og vinteren var fantastisk 
– den var rolig og stille, men på en 
rigtig rar måde, som tiltaler os meget. 
Bornholmerne er gode til at hygge sig; 
stearinlys og kreativ julebelysning pyn-
tede hele øen, så det skinnede igennem 
hele vinterperioden. 

Hvordan er livet på øen?
Allerede i løbet af vores første uger på 
øen, mødte vi størstedelen af vores 
nuværende netværk. Det var primært 

en kommunika tionsvirksomhed, der 
primært tilbyder dansk-tyske oversæt-
telser.  

Hvilken hjælp fra Tilflytterservice fik I i 
forbindelse med jeres flytning?
Jeg havde primært kontakt til Tilflytter-
service og Business Center Bornholm, 
da jeg startede sin egen virksomhed - 
NaboSprog. 

Gennem gode og konstruktive møder 
med en konsulent fra Business Center 
Bornholm, samt gratis workshops, blev 
jeg bekræftet i min beslutning om at 
blive selvstændig. Derudover er til-
flytterkonsulent Rune Holm en meget 
pålidelig kontakt, som har øje for at 
forbinde de rigtige mennesker på øen 
med hinanden. 

Hvad gjorde Bornholm attraktiv? 
Livet på øen foregår i et meget beha-
geligt tempo – alt er lidt roligere. Det 
føles sundt at bo her. 

Luften er ren, naturen er vanvittig 
smuk og om morgenen har rådyr, harer 

andre børnefamilier, som vi mødte i 
Værftet - et indendørs legeland i Nexø. 
Generelt byder Bornholm på et rigt 
foreningsliv, hvor der er en masse 
muligheder for at gå til forskellige ak-
tiviteter, møde andre børnefamilier og 
udveksle erfaringer i diverse grupper. 

Vi er meget taknemmelige for vores 
venner her på øen og for, at vi blev 
budt velkomne på en så venlig og åben 
måde, som tilfældet var.

Vores børn elsker at have masser af 
plads til at lege med deres nye venner, 
og stranden er blevet til deres anden 
have. Mikkel og jeg har følt os meget 
velkomne på øen. Vi har fundet vores 
drømmehus på Balka, hvor vi kan se en 
lang og balanceret fremtid for vores 
familie. Der er ingen tvivl om, at vi er 
kommet for at blive!
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Pasning af de mindste
Bornholms Regionskommune har pas-
ningsgaranti og tilbyder følgende dag-
pasningsmuligheder for de 0 til 6-årige:

• Dagplejen for børn fra 0 til 3 år.
• 16 børnehuse.
• Specialbørnehave for børn med 

særlige pasningsbehov.

Dagtilbudsområdet har mange institu-
tioner. Der findes flere skovbørnehaver 
og naturbørnehaver på øen.

Spredt ud på øen findes også flere 
private børnehaver, og det koster det 
samme, om du vælger kommunal eller 
privat børnehave. 

Se mere på: brk.dk
 
Eller ring til Pladsanvisningen på  
56 92 42 00.

Øen har seks folkeskoler
Åvangsskolen og Søndermarksskolen 
i Rønne. Svartingedal Skole i Hasle og 
Kongeskærskolen i Allinge.
Hans Rømer Skolen i Aakirkeby og  
Paradisbakkeskolen i Nexø.

Hertil kommer specialskolerne Hel-
dagsskolen i Østermarie og Kildebak-
ken i Allinge. Samt Ungdomsskolen 
der består af tre dele: 10. klasseskolen, 
heltidsundervisning og fritidsundervis-
ning/klubber.

7 fri- eller privatskoler
Rønne Privatskole, Sydbornholms 
 Privatskole i Pedersker, Bornholms Frie 
Idrætsskole i Nyker, Peterskolen i Røn-
ne, Davidskolen i Aakirkeby,  Friskolen 
Østerlars og Svaneke Friskole.

DAGPASNING OG SKOLER

http://brk.dk
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Ungdomsuddannelser
Uddannelsen af den bornholmske ung-
dom varetages først og fremmest af 
Campus Bornholm, der tilbyder gymna-
sieuddannelserne HF, HTX, STX og HHX 
samt erhvervsuddannelser.

Videregående uddannelser
På Bornholm er der flere muligheder 
for videregående uddannelser. F.eks. 
kan du tage en mellemlang uddannelse 
som pædagog, lærer eller socialrådgi-
ver på Københavns Professionshøjsko-
les afdeling på Bornholm. Har du en 

indre kunsthåndværker, kan du blive 
glaspuster eller keramiker på Kunst-
akademiets Designskole i Nexø. 
Cphbusiness udbyder også forskellige 
uddannelser på Bornholm, f.eks. kan du 
læse til finans- eller serviceøkonom. 

Efter-/videreuddannelse
På Bornholm tilbydes en række for-
skellige efter-/videreuddannelsesmu-
ligheder på forskellige niveauer. Der 
er mulighed for bl.a. forberedende 
voksenundervisning, HF-enkeltfag, 
arbejdsmarkedskurser og moduler på 
videregående niveau som f.eks. akade-
mi- og diplomuddannelser.

Menneskelige værdier
Bornholms Sundheds- og Sygepleje-
skole uddanner SOSU’er, PAU’er og 
sygeplejersker. Bornholm har stor ef-
terspørgsel på SOSU’er, så med denne 
uddannelse er der masser af mulighe-
der for at få arbejde med det samme 
efter endt uddannelse.

Vil du vide mere om uddannelser på 
Bornholm, og om at være ung på Born-
holm, kan vi anbefale
ung.bornholmr.dk 

Se mere på:
Gymnasie og erhvervsuddannelser:
campusbornholm.dk

Sundheds- og Sygeplejeskole:
bhsund.dk

Datamatiker, Innovation og entrepre-
neurship finans- eller serviceøkonom:
cphbusiness.dk

Designskolen Bornholm:
kadk.dk

Lærer, pædagog eller socialrådgiver:
kp.dk

UDDANNELSE

http://ung.bornholmr.dk
http://campusbornholm.dk
http://bhsund.dk
http://cphbusiness.dk
http://kadk.dk
http://kp.dk
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Lukas Bo Nielsen
Studerer til datamatiker FLYTTEDE TIL BORNHOLM 

FOR AT STUDERE

Da Lukas var 17 år, flyttede han til 
Bornholm for at studere til datama-
tiker: ”her er mere luft og man har en 
stor frihed”. 

Hvorfor valgte du at flytte til  
Bornholm?
Jeg er født og opvokset i Kongens Lyng-
by, men valgte at flytte til Bornholm, 
fordi jeg altid godt har kunnet lide øen. 
Det er et af mine yndlingssteder i Danmark. 

Da CPH Business tilbyder datamati-
keruddannelsen på Bornholm, tænkte 
jeg: ”det lyder sgu sjovt at springe ud i 
noget helt nyt”. 

Her er en helt anden ro og natur end 
jeg kender fra Lyngby, hvor der er store 
motorveje, og slet ikke den samme 
natur, som man kan opleve her på 
Bornholm.

Hvorfor valgte du at læse til datamati-
ker, og hvorfor lige på Bornholm?
Jeg valgte at studere til datamatiker, da 
computere altid har interesseret mig. 
Det er en super spændende uddannel-
se, og man kan bruge den til så mange 
ting, som alle bruger i hverdagen. Tænk 
bare på apps på telefonen, hjemmesi-
der, programmering af maskiner osv. 
En uddannelse fuld af muligheder.  

Det er sjovt og fedt at studere til data-
matiker på Bornholm. Man får et godt 
sammenhold både til klassekammera-
ter og lærerne. Holdene er ikke helt så 
store her som i Lyngby, hvor jeg også 
kunne vælge at studere. Så det er også 
nogle af fordelene ved at studere på 
Bornholm.

Hvad gør Bornholm særligt?
Bornholm er særligt, fordi du ikke går 
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op og ned ad mennesker hele tiden. Her 
er mere luft, og du har en stor frihed. 
Og stadig kender alle hinanden. 

Hvordan er det at bo på Bornholm iht. 
at få en social omgangskreds?
Det er lidt svært at få den helt store 
omgangskreds pga. Covid-19. Dog lærte 
jeg hurtigt mine klassekammerater 
godt at kende. 

Jeg er også begyndt at gå til fodbold i 
RIK. Det er fedt at spille fodbold. Vi har 
et godt sammenhold, og er gode til at 
hygge os sammen.

Hvad er det bedste ved Bornholm?
Det bedste ved Bornholm for mig, er 
hele oplevelsen af at stå på egne ben. 
Jeg har boet hos mine forældre indtil 
jeg flyttede til Bornholm. Nu får jeg 
prøvet det af, og klarer det hele selv. 
Det giver en stor tilfredsstillelse, og 
personligt giver det mig rigtig meget. 

Det havde ikke været det samme, hvis 
jeg blot var flyttet et par kilometer væk 
fra mine forældre.

Er du glad for at bo på Bornholm?
Jeg er mega glad for at bo på Bornholm. 
Det hele har været en god oplevelse. 

Mine studiekammerater, skolen, den 
bornholmske ro og natur er et no-
get helt særligt. Jeg glæder mig rigtig 
meget til at gå på opdagelse, når vi 
kommer til sommer og Coronapande-
mien måske er på retur. Jeg har hørt så 
meget godt om alt det, man kan opleve.

Har du et godt råd til andre, der vil flyt-
te til Bornholm for at studere? 
Et godt råd vil nok være, at de ikke skal 
være bange for at møde nye menne-
sker. Alt er jo nyt her. Da jeg var i Lyng-
by kendte jeg jo en masse mennesker. 
Her er alle nye, men dem jeg har mødt, 
har været rigtig imødekommende og 
flinke. 
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I virkeligheden er Bornholm alt for lille 
til at have sit eget hospital. Men på 
grund af øens beliggenhed i Østersøen 
og afstanden til resten af landet, er 
det nødvendigt at have et nærhospital 
af høj kvalitet. Det gør hospitalet til 
en spændende arbejdsplads, hvor du 
som ansat lærer at arbejde med mange 
forskellige typer af sygdomme både 
medicinske og kirurgiske. Derfor får 
du et godt og bredt fagligt fundament, 
hvis du vælger at arbejde på hospitalet.

For patienterne betyder det, at hospi-
talet både har en akutmodtagelse og 
et fødeafsnit. Der er ca. 7.000 indlæg-
gelser, 65.000 ambulante patienter og 
omkring 300 fødsler om året.

Bornholms Hospital er en del af Region 
Hovedstadens hospitalsvæsen. Derfor 
har det et godt samarbejde med de øv-
rige hospitaler i regionen. Det betyder, 
at du som patient kommer i behandling 
på en af regionens andre hospitaler, 

hvis der er behov for det. Samtidig gi-
ver samarbejdet mulighed for, at perso-
nalet på Bornholm kan trække på den 
erfaring, der er på de øvrige hospitaler i 
regionen, og omvendt.
 
Bornholms Hospital er med ca. 600 
medarbejdere en af øens største ar-
bejdspladser. Hospitalet har desuden 
forskellige elev- og praktikpladser til 
studerende inden for både erhvervsud-
dannelser og sundhedsfaglige grundud-
dannelser. 

Bornholms Hospital råder over 50 
boliger, fra kollegieværelser til lejlighe-
der og rækkehuse. Mange af boligerne 
bliver brugt af yngre læger og andre 
studerende. Nogle af boligerne bliver 
lejet ud til vikarer, konsulenter og an-
dre læger, der har behov for en bolig i 
kortere tid i forbindelse med ansættel-
se på Bornholms Hospital eller Psykia-
trisk Center Bornholm.

Se mere på: bornholmshospital.dk

BORNHOLMS HOSPITAL

http://bornholmshospital.dk
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Da Linea og Bjørn måtte aflyse et 
6 måneders ophold i Frankrig pga. 
covid-19, skulle der en frokost foran 
computeren og en video med en born-
holmsk pottemager til at inspirere 
parret til en alternative destination. I 
dag har de drømmehus og eget galleri 
på Bornholm.

Hvor boede I før?
Det var i starten af coronavirus-nedluk-
ningen og vi var nødt til at aflyse vores 
tur til Frankrig - vi skulle derned og køre 
rundt i 6 måneder og interviewe kunst-
håndværkere og være på ferie indimellem. 

Dengang boede vi i en lejlighed i Køben-
havn NV. 80 m2, 4 værelser med en lille 
12 m2 have. 

Vi havde aftalt, at vi ville finde et nyt 
sted at bo når vi kom hjem fra Frankrig. 

COVID-19-AFLYSNING
FØRTE TIL BORNHOLM

Vi ville ‘slå os ned’. Det var vores måde 
at sige på, at vi ville finde os et dyrt hus 
tæt på København og få nogle børn. 
Tror ikke rigtig nogen af os var mega 
spændte på det, men hvad havde vi 
ellers af muligheder?

Efter vi aflyste Frankrig blev vi noget 
deprimerede. Vi kunne selvfølgelig altid 
gøre det næste år. Men når man er 27, 
så virker et år som umenneskeligt lang 
tid.

Skulle vi så bare blive ved med det her? 
Leve for at arbejde og vente på at blive 
gamle? Det havde vi ikke rigtig noget 
svar på. Så der gik et par måneder. Der 
kunne nok nemt være gået et par år.

Men en specielt kedelig dag på arbejde. 
Mens Bjørn spiste frokost foran com-
puteren, som man gør når man arbej-

Linea Høiby,
Kunstfotograf og illustrator

Bjørn Kaae,
Keramiker/
Fullstack Developer hos Windpower Lab
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der hjemme og bor i lejlighed, så han 
en video med en bornholmsk pottema-
ger. Han kan stadig huske et bestemt 
sted i videoen hvor pottemageren går 
på stranden og samler ler: ”Hvorfor 
fanden går jeg ikke også på stranden 
og samler ler!?”. Og det spurgte han 
Linea om: “Hvorfor flytter vi ikke til 
Bornholm?” Det er nemt at sælge 
Bornholm. Billigt og stort hus. Lækker 
natur. Søde mennesker. Bornholm for 
faen! Men Linea sagde nej og Bjørn gik 
tilbage på arbejde, og glemte alt om 
Bornholm.

Samtalen fik dog startet noget hos 
Linea. Hun googlede Bornholm og hvor-
dan man flytter derover. Det var sådan 
vi fandt Tilflytterservice.

Vores idé var at bo herovre i ét år. Vi 
ville leje et hus og få en fornemmelse 
af øen før vi hoppede i med begge ben. 
Det var Tilflytterservice, som fik os til 
at indse, at det ikke var leje af et hus 
der ville være den bedste løsning. Det 
ville være at købe et hus. At lave et 
galleri, keramikværksted og atelier til 

Hjemmearbejdet her fra Bornholm 
fungerer rigtig godt for Bjørn. Pga. 
covid-19 har han kun været ”ovre” på 
kontoret en enkelt gang, men plan-
lægger fremover en tur til København 
en gang om måneden. Det er heldigvis 
nemt og billigt (og du får ø-fradrag når 
du tager på arbejde).

Hvad gør Bornholm særlig?
Først og fremmest de mennesker som 
bor herovre. Ø-mentalitet. Nabo ven-
skab. Og når man får venner på besøg, 
så er de altid på ferie - så det er mega 
hyggeligt og der er god tid til at snakke 
med ens gæster.

Og naturen. Vi er begyndt at kigge på 
fugle. Bjørn ved ikke helt hvordan det 
skete … Vi er ikke engang blevet 30 endnu. 
Men det viser sig altså, at naturen er me-
get mere spændende, når man bor i den. 

Og så selvfølgelig at kunne åbne bu-
tik. Det er relativt nemt at tiltrække 
kunder. Der er mange som i forvejen 
er herovre for at kigge på keramik og 
anden kunsthåndværk.

Linea! Det var DET, vi ville. Nu glædede 
vi os lige pludselig. Samme dag som vi 
havde snakket med Tilflytterservice 
tog vi ned til ejendomsmæglerne og 
fik lavet flere aftaler om at komme til 
åbent hus.

Vi mødtes med Rune Holm i slutnin-
gen af september. To måneder senere 
skrev vi under på købsaftalen og d. 31. 
december overtog vi vores drømmehus. 
Bum. 

Rune hjalp os også med at indse, at 
et år på Bornholm ikke var drømmen. 
Drømmen var at flytte herover. At kun-
ne bygge om og bygge til. At slå rødder 
og få venner. Alt det tager mere tid, 
end man har på et år.

Hvad laver I her på Bornholm?
Vi har åbnet et galleri (Galleri Pilehøj), 
hvor vi sælger Bjørns keramik og Lineas 
fotos. Bjørn arbejder samtidigt fuldtid 
som softwareudvikler for et firma i 
København. Målet for Bjørn er på sigt 
at gå deltid om sommeren og dedikere 
mere tid til keramik.

Hvis I skulle give et råd til kommende 
tilflyttere, hvad skulle det så være? 
Hvis I allerede har besluttet jer - kom 
endelig forbi og sig hej. Vi giver kaffe og 
rabarbercrumble.

Hvis I er seriøse omkring det og ikke 
har nogle rigtigt stærke argumenter 
imod, så gør det. Det værste der kan 
ske er, at I hader det, og vil hjem igen. 
Det ville koste nogle penge og et par 
måneder. Men det er en lille pris at 
betale for at blive sikker i jeres sag. Det 
er i hvert fald billigere end at købe et 
sommerhus, hvis det ikke er dét der er 
drømmen.

Det er ikke den almindelige slags be-
slutning. Det kræver en masse mod. Og 
altså come on, det er ikke et eller andet 
underligt sted, det er bare Bornholm 
for faen!
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AKTIVITET HELE ÅRET RUNDT 
Hvad kan du egentlig lave om vinteren 
på Bornholm? Måske er Bornholm for 
dig indbegrebet af sommer, strand og 
solskin, og det kan være svært at fore-
stille sig, hvordan det er at bo på øen 
midt i Østersøen og have en hverdag 
hele året rundt. 

Selvfølgelig er øens puls højere om 
sommeren, hvor de mange turister 
fylder i landskabet og gadebilledet. 
Men det betyder ikke, at ø-boerne går 
i hi, når sæsonen slutter. Tværtimod: 
Spredt over hele øen finder du flere end 
1.200 forskellige foreninger. 

Er du til gospelsang, koncerter, klatring 
eller håndbold? Håndarbejde, dans eller 
svømning? Foredrag og debatter? Eller 
har du bare lyst til at møde nye venner, 
mens I prøver kræfter med madlav-
ning? 

Uanset dine interesser har du masser 
af valgmuligheder.

Banker dit hjerte for kulturelle oplevel-
ser, kan du fordrive den mørke vinter-
tid i f.eks. Musikhuzet, Rønne Teater og 
øens tre biografer. Du kan også besøge 
Bornholms Museum eller Bornholms 
Kunstmuseum, som lige nu planlægger 
et nyt, stort, samlet museum. 

For de motionsglade byder Bornholm 
på talrige gymnastik- og idrætshaller, 
to svømmehaller, flere ridecentre og 
meget mere.

 
Den skønne natur kan naturligvis også 
nydes om vinteren, og falder der sne 
nok, har øen endda sin egen skibakke 
med Danmarks eneste alpine taller-
kenlift, bjælkehytte og bornholmsk 
afterski. 

Flere og flere butikker og restauran-
ter rundt om på Bornholm vælger at 
holde åbent hele vinteren. Så du har rig 
mulighed for at opleve byliv - også om 
vinteren. 

Populære aktiviteter
April: Trolling Master
Maj/juni: Bornholms Kunstrunde
Juni: Folkemøde 
Juni: Sol over Gudhjem
Juli: Etape Bornholm
August: ØstersøJazz Festival
August: Wonderfestiwall
September: Kulturuge
September: Strikkefestival
Oktober: Halloween 
Oktober: Höst Open i Orienteringsløb
December: Hjerternes Fest i Nexø
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På Bornholm kan du altid finde nye 
steder at udforske. Naturen her er 
markant anderledes end i resten af 
landet. Mod nord finder du den drama-
tiske klippekyst med stejle og massive 
vægge, der rejser sig 80 meter over 
havet, og tilbyder en fantastisk panora-
maudsigt over Østersøen.

Den østlige klippekyst er til gengæld 
mere flad, mild og skærgårds agtig. Syd-
kysten består af kilometervis af hvide 
sandstrande, smukt dekoreret med 
klitområder.

Midten af øen er hovedsagelig dækket 
af den troldagtige Almindingen, der 
er Danmarks 5. størs te skov. Skoven 
breder sig over et landskab med klipper 
og sten, sprækkedale og højder, snoede 
vandløb og store vandområder. 

Almindingen har desuden et varieret 
dyreliv, fra sjældne sommerfugle til 
padder, rovfugle og kæmpe bisonokser. 

Bisonerne blev i 2012 udsat af Natur-
styrelsen i et forsøg på at passe på en 
truet dyreart. 

Dyrelivet i skoven er præget af, at 
Bornholm mangler rovpattedyr som 
ræv og grævling. F.eks. trives rådyrene 
så meget, at bestanden er den tætteste 
i hele landet. Det største oprindelige 
”rovpattedyr” er det  insektædende 
pindsvin - på bornholmsk ”jylkat”.   

Og hvis du på et tidspunkt tror, at du 
har set det hele, kan du med garanti 
blive overbevist om det modsatte på 
hjemmesiden: 367ture.dk

ØSTERSØENS PERLE
Den bornholmske natur er rig på 
oplevelser, der bare venter på, at 
nogen kommer og får dem.

http://367ture.dk
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På en gåtur med sønnen Elias i bar-
nevognen, blev Carina ringet op med 
beskeden om, at drømmejobbet var le-
digt - på Bornholm. Tilflytterkonsulen-
ten var på rekrutteringsopgave, men  i 
første omgang fik han ikke noget ud af 
sit opkald.

Hvordan endte I alligevel på Bornholm?
Vi boede i Odense, da Carina blev 
ringet op af tilflytterkonsulent Rune 
Holm. Han præsenterede sig på bedste 
telefonsælgerfacon og spurgte, om vi 
kunne tænke os at bo på Bornholm, da 
der lige var dukket en stilling op, som 
helt sikkert var noget for Carina. Rune 
formåede at holde samtalen kørende i 
90 sekunder, hvorefter han fik et run-
gende NEJ.

Efter et par dage faldt snakken igen på 
opkaldet og Frederik opfordrede mig til 

at ringe tilbage til tilflytterkonsulenten 
og høre lidt mere om jobbet og Born-
holm, fordi det alligevel lød lidt spæn-
dende og fordi jobbet lød som Carinas 
drømmejob.

Efter en længere samtale med Rune, 
besluttede Carina sig for at søge jobbet 
som Rune havde fortalt om. Hun blev 
kaldt til samtale og fik jobbet.

Frederik er uddannet cand. mag. i 
kultur og formidling og har en bachelor 
i historie og kommunikation. Så da han 
søgte job på Bornholm, var det både 
de relevante og de mindre relevante 
stillinger, han måtte kigge efter. 

Jobsøgningen foregik også i forskellige 
bornholmer-grupper på Facebook, hvor 
han undersøgte, om der var nogen, som 
kendte nogen, der stod og manglede en 

DET STARTEDE MED ET 
RUNGENDE NEJ

Carina Boye Samsøe
Audiologopæd

Frederik Hyttel Spliid  
Cand. mag. i kultur og formidling
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medarbejder. Og på den måde opdage-
de han et barselsvikariat på Ø-arkivet i 
Rønne. Stillingen handlede om artikel-
skrivning og registrering af arkivalier 
og den kom i hus efter en ansøgning og 
en online samtale. 

Vi synes begge, at opkaldet var lidt 
skørt. Men det var opkaldet der starte-
de det hele.

Hvad gør Bornholm særlig?
Først og fremmest er det helt klart 
naturen! Bornholm har en natur, der er 
en seværdighed i sig selv, og som ikke 
findes andre steder i Danmark. Og man 
ikke skal køre særlig langt for at finde 
hav og et smukt område på øen.

Der er en særlig ro på øen, som gør, at 
man har lettere ved at falde til, og den 
særlige aura og atmosfære er svær at 
finde andre steder. Faktisk er folk er 
utrolig venlige og imødekommende.

Er I glade for at bo på Bornholm?
Vores søn Elias på 1½ år begyndte i 
vuggestue en uge efter vi var flyttet til 

Rønne, og han stortrives lige fra star-
ten. Alene det at Elias trives så meget 
i daginstitutionen og i vores hus, er en 
kæmpe glæde i sig selv.

Vi flyttede herover mens det var vinter 
og coronapræget, hvilket gjorde at vi 
ikke havde mulighed for at etablere et 
netværk så hurtigt som vi gerne ville. 
Og coronavirussen er desværre også 
medvirkende til, at vi ikke får oplevet 
helt så meget af øen, som vi gerne ville.

Men på trods af det, har vi rigtig gode 
kollegaer og naboer, som har gjort at vi 
føler os godt taget imod på øen. Øen og 
dens beboere er helt fantastiske!

Hvis I skulle give et råd til kommende 
tilflyttere, hvad skulle det så være?
Brug Tilflytterservice! Vi ringede til 
Rune over flere omgange og fik bl.a. 
hjælp til at arrangere flytning både 
nemt og billigt.

Hvis I står og overvejer at flytte til 
Bornholm, men ikke er sikre på om I 

tør tage springet, så gør som os: Vi sad 
og tænkte om vi skulle tage springet, 
eller om det var noget, hvor vi ville se 
tilbage på om 30 år og så fortryde at vi 
ikke tog springet. 

Det var i allerhøjeste grad med til at vi 
tog springet. For at opleve noget nyt og 
få en frisk start.



Tilflytterservice BRK
Borgerservice er klar til at hjælpe dig 
som ny borger på Bornholm med alle 
dine spørgsmål, der vedrører den kom-
munale service.

På brk.dk kan du finde mange af de 
oplysninger du har brug for. 

Her kan du også booke tid til en tilflyt-
tersamtale.

Kontakt Tilflytterservice i  
Bornholms Regionskommune på  
56 92 10 60 eller tilflytter@brk.dk.

Find åbningstider og adresser på 
brk.dk

Tilflytterarrangementer
I Bornholms Regionskommune er vi 
glade for at hilse på vores tilflyttere. 
Derfor vil du som tilflytter, modtage 
en hilsen fra os med en invitation til et 
tilflytterarrangement. 

Til arrangementet vil du modtage infor-
mation om det at bo på Bornholm, og 
du kan møde andre tilflyttere. 

Vi håber, at du bliver en af dem, som vi 
kommer til at møde til et tilflytter- 
arrangement.
 

DIN INDGANG TIL BORNHOLMS 
REGIONSKOMMUNE
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14 UNIKKE TURE I NATUREN
1. Randkløve Skår  

Dyb og bred sprækkedal omgivet 
af frodig naturskov. 

2. Ravnedalen (ved Slotslyngen)  
Sprækkedal med anderledes  
vegetation og mange fuglearter. 
 

3. Stavehøl vandfald 
3-4 meter højt vandfald i bunden 
af en frodig sprækkedal. 

4. Hasle Klinker skoven  
Afvekslende skov med minder om 
ler- og kulgravning. 

5. Ringebakkerne stenbrud  
Levn efter en af Bornholms større 
industrier. 

6. Døndalen  
Smuk på alle årstider, og med  
Danmarks største vandfald. 

7. Paradisbakkerne  
Fantastisk natur. Stærkt kuperet 
klippelandskab. 

8. Arboretet i Almindingen  
Spændende område med eksotisk 
beplantning. 

9. Opalsøen  
Tydeligt spor fra graniteventyret.  
Stort og flot naturområde. 

10. Helligdomsklipperne  
Klippekysten når den er bedst! 

11. Klintebakken ved Åkirkeby   
Bornholms tidlige fortid – græn-
sen mellem granit og sandsten. 

12. Jons Kapel  
Stejl klippekyst med varieret,  
fredet vegetation. 

13. Salomons Kapel på Hammeren 
Gammelt kapel der vidner om stor 
handel i tidligere tider. 

14. Kultippen i Hasle Lystskov 
Månelandskab efter kuludgravning. 

Læs mere om naturoplevelser her:  
bornholm.info

Bornholms fantastiske natur egner sig 
perfekt til alle former for outdoor- 
aktiviteter. Prøv kræfter med klatring, 
surfing, rapelling, kajakroning, dykning 
og andre actionprægede aktiviteter. 

Cykling på  Bornholm 
Nyd et fantastisk terræn på cykel. Sto-
re skove, sprækkedale og bakker gør 
Bornholm oplagt til både mountainbike, 
racer- og turcykel. Bornholm har over 
230 km skiltede cykelruter, der snor sig 
tværs gennem skov, langs kyster, på 
små landeveje, og for det meste langt 
fra anden trafik. Bornholm har også 
mountainbike-baner i naturen.

Fisketure
Bornholm er et sandt mekka for dig, 
som elsker at fiske! Bornholm er ideel, 
hvis du skal af sted med vennerne på fi-

sketur, men bestemt også for familien, 
der vil have nogle hyggelige timer ved 
Bornholms smukke kyster eller søer.

Havkajak
Hvis du vil have skærgårdsstemning, så 
er en tur i havkajak rundt om Bornholm 
en oplagt mulighed. På Bornholm finder 
du flotte og afvekslende strækninger 
med høje klippekyster, sandstrande og 
klitter.

Vandreture
Oplev Bornholm helt tæt på, med den 
smukke natur som kulisse. Prøv f.eks. 
Bornholms redningsstier, skovstier, 
strandstier og klippestier. 

Læs mere om outdoor-aktiviteter på 
Bornholm her: bornholm.info/outdoor/

OUTDOOR-AKTIVITETER PÅ 
BORNHOLM ER ENESTÅENDE
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Bornholms beliggenhed i Østersøen har 
gennem historien betydet, at impulser 
fra omverdenen har ramt mere intenst 
end i resten af Danmark. De arkæologi-
ske fund er rige og usædvanligt flotte. 
I jorden finder vi fascinerende guldgub-
ber fra jernalderen og flere og større 
sølvskatte fra vikingetiden end i resten 
af Danmark. 

Middelalderens rundkirker og borgen 
Hammershus vidner om storhed og 
magtkampe. Da Bornholm i 1658 var 
besat af svenskerne, gjorde man oprør 
og skød den svenske kommandant– og 
øen blev igen en del af Danmark. Som 
tak blev bornholmerne fritaget for 
ekstraskatter og almindelig militærtje-
neste. Man var noget særligt.

Med keramikfabrikation og stenbrud 
var Bornholm et helt specielt sted i 
Danmark. Her var materialer til Ama-

lienborgs udsmykning og fliserne på 
Hovedbanegården. Bornholm er en 
solid del af Danmark! 

Fra havet kom der fisk. Og havet bragte 
også tyske turister til de herlige ba-
destrande allerede før 1. Verdenskrig. 
Men så kom 2. Verdenskrig. Nu var 
tyskerne her i et andet ærinde. Det gik 
nogenlunde – men i 1945 ville tyskerne 
ikke overgive sig til russerne, og Rønne 
og Nexø blev bombet. Nu lå Bornholm 
det helt forkerte sted! 

Men byerne blev genopbygget. Og 
Bornholm blev en fremskudt lyttepost 
for Nato under Den Kolde Krig. Born-
holmerne var udsat, men fast beslutte-
de på at forsvare sig. I dag lever vi med 
historien – midt i Østersøen. 

Jakob Seerup, museumsinspektør 
bornholmsmuseum.dk

BORNHOLM - EN UNIK Ø MED 
EN SPÆNDENDE HISTORIE

http://bornholmsmuseum.dk
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