Kære arnagerbo, kære bidragydere og ikke mindst kære brobisser
Velkommen til udgivelsesreception for Brobyggerne i Arnager.
Jeg er så glad for at se jer her i dag, for uden jer var der ingen ny bro og derfor heller ikke en bog
om brobyggerne i Arnager.
Vi havde ikke bare en god plan – en stor vision.
Vi havde også en drøm – en drøm om, at vi sammen kunne skabe mere liv i Arnager – mere
Arnager med liv på land og vand.
Vi havde en drøm om, at vi kunne skifte den nedslidte bro fra 1924 ud med en helt ny – magen til
den gamle, bare lidt højere.
Og vi realiserede vores drømme ved fælles hjælp. Verdens smukkeste bro ligger i Arnager, og det
kalder da på en bog.
Mine opdateringer på Facebook under byggeriet blev fulgt af mere end 500 mennesker, men de
sociale medier har en kort hukommelse, og i dag er opslagene både gemt og glemt.
Derfor måtte jeg skrive en bog
En bog om hele byggeprocessen baseret på de opslag. Det greb lidt om sig, for der skulle jo også
være lidt om broens forhistorie og lidt om Arnager efter byggeriet af broen.
Ligesom med selve brobyggeriet tog det liiiige lidt længere tid end forventet, men nu er den her,
og jeg håber, I kan li’ den.
Hvis I kan, må I meget gerne skrive om det på Facebook.
Bogen er produceret hos Hakon Holm Grafisk med Engelke Toklum som dygtig grafiker og
layouter. Det har ligget mig meget på sinde, at bogen skulle laves på Bornholm, og mine tekster og
fotos har været i de allerbedste hænder. Tak for det og for det flotte resultat.
Bornholms Brand har støttet bogen, ligesom Velux Fonden, PL Entreprise og 3F Bornholm, og det
vil jeg også gerne sige tak for.
Til jer tre brobisser vil jeg sige, at det har det været sjovt at se fotos og genopleve vores mange
små morgenmøder gennem et helt år.
Jeg må jo indrømme, at jeg engang imellem tænkte, at dansk herremoderåd da vist aldrig har
været i Arnager - lige indtil der dukkede et enkelt foto op af mig selv. Det lignede ikke ligefrem
noget fra Eurowoman, så jeg tager mine ord i mig igen.
Bogen er også en hyldest til jer – jeres faglige dygtighed, jeres evner til at løse uforudsete
problemer og ikke mindst jeres arbejdsglæde. I havde en bro at bygge, og det skulle lidt regn og
blæst ikke lave om på.
Tak for jeres venskab og jeres værk, broen i Arnager. Jeg har en bog til hver af jer, og den vil jeg
gerne give jer nu.
Efter mine velkomstord, vil Jonna Nielsen holde tale. Jonna er vokset op i Arnager, og kender
fiskeriets og dermed også broens historie fra sin opvækst. Hun har været varm fortaler for, at vi
også fik støtte fra Regionskommune, og så er hun samtidig formand for PLEs brobyggere og for 3F
Bornholm, som er en af bidragyderne til bogen.
Og endelig vil Peter Vesterdahl Høm fortælle om, hvordan det var at være håndværker på verdens
smukkeste bro.

Efter alle ordene bliver det muligt at købe en signeret bog og at gå en tur på broen. Rolle fra
bådehavnens bestyrelse går ofte barfodet på broen. Så kan han bedre mærke det lækre træ, og
det kan jo nås lidt endnu, uden at man får kolde fødder.
I må endelig forsyne jer med chips og vin, og skulle I få brug for et toilet, er der et helt toilethus
henne ved p-pladsen.
Jeg håber, vi sammen får nogle rare timer. Velkommen til.

