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Ændringer i turplanerne... 

I forlængelse af krisen på Krim halvøen, har Det 
Russiske mindretal i Rønne, med øjeblikkelig virkning 
blokeret for de fleste færgeforbindelser til øen. 
Efterkommer til de russiske invasionsstyrker fra 2. 
verdenskrig, har set mulighederne i at løsrive sig fra 
Danmark for at komme tilbage i folden hos deres 
forfædre, som jo mislykkedes med at overtage 
Bornholm i efterkrigsårene. Tilstandene betegnes som 
kritiske, af det dansk/bornholmske flertal i Rønne. Jeg 
håber og tror at de er ved godt mod derovre. 

Hvad kommer det til at betyde for vores tur? 
En hel del vil jeg mene..... 

For det første bliver turen derover en del længere, idet 
den eneste forbindelse til Rønne er via Polen, der som 
bekendt er et tidligere medlem af østblokken. Vi skal 
derfor en mindre omvej over Fyn, Jylland og Tyskland 
til Polen hvor vi skal have færgen lørdag aften. Man 
kan sige at det er held i uheld, idet vi når vi skal køre 
denne omvej, meget bekvemt kommer forbi Fredericia 
og kan tage Jolle med på vejen. Han mister altså ikke 
fisketid og sparer oven i købet en flybillet. 

Det har krævet en hurtig reaktion fra Storken for at 
redde årets tur. Først og fremmest en ny bookning af 
billetter. Men også med hensyn til vores medbragte 

proviant. Vores normale bestilling der går på Faxe 
Premium og grøn Tuborg, skulle ændres til ”Rød” 
Tuborg for ikke at fornærme eventuelle militser på 
øen. Den allerede indkøbte vin, var ikke et problem da 
den jo heldigvis har den rette kulør. 

Sidste nye tiltag fra de højtråbende efterkommere af 
russere, er at reglerne for fangst af havørred er 
ændret. Nu skal alle blankfisk genudsættes og kun 
røde (farvede) fisk må hjemtages. Det vil blive 
betegnet som en fornærmelse at kassere røde fisk. 
Dette sidste tiltag er virkelig noget der deler vandene. 
Det støder Bornholmerne, mens andre finder det helt 
naturligt. 

Jeg håber at de får klaret ærterne inden d. 05. april.  

 
Skal dette være standard fremover? 

Læs mere om situationen på www.foersteapril2014.bh 

 

 


