
Kære Kirsten 

 
 

Det er en stor glæde som tidligere Arnager bo, Formand for 3F Bornholm og 
kommunalbestyrelsesmedlem at holde denne tale i forbindelse med udgivelsen 

af din bog om Brobyggerne i Arnager.  
 

Jeg har altid med stor interesse fulgt med i hvad der foregår i Arnager, og ikke 

mindst siden man på borgermøder i 2011 besluttede sig for en omfattende 
udviklingsplan for Arnager, og med den nye bro som 1. prioritet. 

 
Det er her Kirsten, at du som frivillig fundraiser sammen med formanden 

Anders Schou Jensen for Arnager bådehavn, havnebestyrelsen, de mange 
frivillige medlemmer, og Borgerforeningen har lagt rigtig mange timer i at få 

færdiggjort det flotte broprojekt. 
 

Stor ros til dig Kirsten og alle de andre ildsjæle, som har deltaget i dette, sikke 
en energi, vi kan jo næsten kalde det ildsjælenes Oskar-fest, som vi er med til 

at fejre, for uden dig og de andre frivillige ildsjæle stod vi ikke her i dag, med 
Arnagers nye flotte bro og med en fin afslutning på projektet, med bogen om 

Brobyggerne i Arnager. 
 

Jeg vil lige nævne hvad jeg forbinder med en Ildsjæl. Jeg forbinder ordet 

ildsjæl med ord som; iver, hjertesag, ambitiøs, vedholdende, ivrig, inkarneret, 
brændende og brusende. 

En der brænder for sin sag, kæmper for sin sag, og ofte er det sådan, at sagen 
fylder alt eller i hvert fald meget, og alt hvad der bliver lavet, energien i 

projektet kommer fra sjælen, fra hjertet. 
 

Hver evig eneste dag fra oktober 2018 til oktober 2019 til indvielsen af 
Nordeuropas længste træbro over havvand ud til Danmarks første ø-havn, har 

du Kirsten fulgt byggeriet på tæt hold, og på bedste vis indviet alle os andre 
med dine FB-opdateringer med billeder og beskrivelser, os der står her i dag, 

og har fulgt med på din Facebook ved, at du har brændt for dette projekt, at 

du har lagt stor energi i det.  Tak for det ☺ 
 

Jeg vil så også nævne de dygtige fagfolk nemlig de tre brobisser Bobo, Peter 
og Steffen med det kæmpe store omfattende arbejde med at bygge selve 

broen, en opgave man ikke tidligere havde haft i PLE Entreprise og derfor 
måtte arbejde sig forsigtigt frem, for at det skulle lykkedes, der skulle tages 

prøver i forhold til belastningsgrad, metoden var uprøvet, men i lykkedes med 
opgaven og resultatet er en fantastisk flot bro. 

 
Det skal så også siges her, selvom det har været hårdt, vejret ikke altid var 

med jer, så kan man ud af de billeder, som Kirsten har taget, se jeres glade 
smil for hver fag som lykkedes under byggeprocessen, jeg er ikke i tvivl om, i 



er stolte håndværkere, og det har i god grund til at være med dette flotte 

broprojekt. 
 

Der er heller ingen tvivl om, at det er projekter som broen og andre gode 
fælles tiltag i har skabt i Arnager, som har gjort, at Arnager er kommet på 

Danmarkskortet ja måske endda verdenskortet som en særværdighed, man 
bør besøge, til stor glæde for både turister og resten af lokalbefolkningen. 

 

Aldrig har der tidligere været så mange besøgende i Arnager som lige skal en 
tur ud på havnen, ikke en gang da Brugsen eksisterede i Arnager, kom der så 

mange besøgende. 
 

Det er personer som jer i Arnager, vi har brug for på Bornholm, folk som 
bygger broer i mere end en forstand. Ildsjæle som fx ved at renovere en bro, 

er med til at binde os sammen, tiltrække nye beboere og genopliver 
yderområderne. 

 
Endnu engang stort tillykke med udgivelsen af bogen Kirsten, jeg er sikker på, 

der bliver taget godt imod den. Personligt så glæder jeg mig til at læse den. 
 

Tak for ordet ☺ 

 
 

 
 

 
 

 
 


