Anmeldelse af Marie Smed på @mariesmed den 13. december 2022
Bog nr 40 i 2021 bliver "Brobyggerne i Arnager" - historien om en lille by med en stor vision.
Nu imens julesneen drysser stille ned har jeg hygget mig inde med bogen om Brobyggerne i
Arnager. Bogen er skrevet af Kirsten Juni og er en visuel virkelig flot oplevelse. Fra allerførste
side bliver du mødt, af et vidunderligt billede af den smukke bro. En bro jeg selv har nydt at gå
ture på med bølgesprøjt rundt om mig. Det er så hyggeligt at læse historien om hvordan
Nordeuropas længste træbro over havvand er blevet til. Men det er ikke kun historien og
visionen om en bro - det handler i allerhøjeste grad om et fantastisk fælleskab i en lille
bornholmsk by. Tænk at de sammen har fået deres bro bygget, som kan stå de næste 100 år –
det er da smukt!
Bogen er en fin blanding imellem Arnager havns historie og historien om hvordan den nye bro
blev skabt. De har helt sikkert måtte ha haft stål i maven, imens pengene blev indsamlet og imens
man læser fornemmer man selv spændingen ved processen.
Alle har været med både store og små. Jeg elsker at læse om de skønne brobisser, som laver broen.
Jeg følger spændt fag for fag af broen der bliver til - side efter side.
Jeg er også vild med alle de fine ting folk lavede af træet fra den gamle bro - det er så fedt, at intet
går til spilde af det gamle, imens nyt kommer til. Det er da grønt og bæredygtigt.
Bogen har en fin rød tråd hele vejen igennem - og her ved vejs ende føler jeg virkelig
jeg har lært noget om både sammenhold og et flot håndværk.
Min nysgerrighed er også vakt - næste gang jeg går en tur på broen i Arnager skal jeg se
hjertestenen i havet - det er altid godt med et nyt eventyr på min fine ø. Og som bornholmsk
vinterbader kan jeg ikke udelukke af vi skal en tur forbi Arnager og prøve deres flotte nye
badetrapper de også fik lavet.
1000 tak for en god læse oplevelse.

