BROBYGGERNE I ARNAGER
En bog om et fiskerleje i forvandling
FORMÅL
Formålet med Brobyggerne i Arnager er at fortælle, hvordan et lille fiskerleje tog sagen i egen hånd og
med en god plan, dygtige håndværkere og byens særegne fællesskab gennemførte første etape af Mere
Arnager//liv på land og vand, nemlig en helt ny bro, bygget af azobetræ.
Med det formål for øje er jeg nu i gang med at skrive en bog om byggeriet af den nye bro, baseret på
mine daglige opdateringer på Facebook over hele byggeperioden fra efteråret 2018 til efteråret 2019.
Bogen vil blive udfærdiget som en tidslinje med gengivelse af disse facebook-opslag kombineret med
baggrundsstof om deltagerne i byggeriet og byens særegne fællesskab.
Jeg flyttede til Arnager i 1999, og her har jeg siden 2016 været frivillig fundraiser på byggeriet af den
nye bro i Arnager i samarbejde med formanden for
Arnager Bådehavn, Anders Schou Jensen. Med
generøs støtte er det lykkedes at finde fuld
finansiering på 3,8 mio. kroner fra fonde,
crowdfunding og Bornholms Regionskommune. Det
har været en fantastisk proces, som jeg har
dokumenteret med daglige opdateringer med tekst
og fotos på facebooksiden @merearnager.
Første pæl hamres i den 15. oktober 2018

Da Facebook er et flygtigt medie, har jeg et stort ønske om et håndgribeligt bevis på den proces, jeg
selv og byens indbyggere har gennemlevet. Jeg har hver dag forsøgt at gøre fortællingen levende og
vedkommende, og en bevaring af den gode historie, der gemmer sig i de mange opslag, ligger både
mig og de involverede meget på sinde.
Vi har været begunstiget af tre endog meget dygtige fagfolk, som har haft stor betydning for, at et så
stort og nyt projekt kunne lykkes. Derfor er de mange opdateringer også en hyldest til vores tre
brobisser. Bobo, som kunne krane tonstunge jernplader som var det et stykke papir, Peter, som kunne
lave de fineste sammenføjninger og bruge en gps til perfektion og Steffen, som så fint kunne
samarbejde med dem begge.

BOGENS IDE
Ideen med en bogudgivelse om brobyggeriet er at dokumentere og beskrive et projekt, der har fået
stor betydning for Arnager, ikke blot som et enestående byggeprojekt, men også som katalysator for
en forvandling af fiskerlejets egen selvforståelses hen mod en klar identitet knyttet til byens maritime
kvaliteter.
ARNAGER I DAG
Der er nu gået mere end et år, siden broen blev indviet, og beboerne i Arnager har oplevet et år med
mange besøgende, som kommer for at gå en tur ud til ø-havnen. Broen i Arnager er blevet et yndet
besøgsmål både for indbyggerne på Bornholm og for øens turister. Det er uhyre sjældent, at der ikke
færdes nogen på broen, og selv på en vintersøndag med lidt sol trækker broen mange til ø-havnen.
Interessen for broen er intakt, og mange søger viden om forhistorien. Og fagfolk udbryder, at det er
den ”ligeste” bro, de har set.

BOGENS INDHOLD
Mens byggeriet stod på, sluttede jeg min morgengåtur med et besøg på havnen for at se,
hvordan byggeriet skred frem. Jeg fik en snak med
vores brobisser om status og planer for byggeriet,
og jeg tog fotos med min mobiltelefon. Herefter
producerede jeg dagens opslag på Facebook. Der
har bl.a. været opslag om byggeriet, nyheder om
fondstilsagn og status på indsamling og deling af
andres billeder.

Broen indvies den 25. oktober 2019

UDGIVER
Bogen udgives og markedsføres på eget forlag, og salg af bogen skal ske via boghandlere og egen
distribution.
SAMARBEJDSPARTNERE
Bogen udgives i et tæt samarbejde med Arnager Bådehavn og Arnager Borgerforening.
STØTTE
Bogudgivelse har fået støtte fra Bornholms Brand, Velux Fonden (Aktive Ældre) og 3F Bornholm
Med venlig hilsen
Kirsten Juni

Brobisse Peter byder med stolthed velkommen på en næsten færdig bro

