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Danskerne får langt færre spammails end for bare fire måneder
siden. I oktober sidste år fik danske computerbrugere 340 millioner spammails om måneden. I dag er tallet faldet til under 200
millioner, hvilket er en reduktion på 40 procent.
TDCs sikkerhedschef, Lars Højberg siger, at faldet skyldes, at
man har fået ramt på nogle af de helt store skurke – de såkaldte
bot-net.
– Bot-net er netværk af almindelige brugeres pc’er, som er blevet virusinficeret og misbruges til at sende de mange spammails.
Og faldet skyldes, at man er blevet bedre til at opspore de ITkriminelle, siger Lars Højberg.
TDC huser i alt omkring halvanden million danske mailbokse for private brugere.
Sidste år fangede TDCs spamfilter fire milliarder spammails,
hvilket svarer til 75 procent af al mail til TDCs privatkunder.
/ritzau/

Der sættes fokus på elbesparelser i
hjemmet, når Energitjenesten Bornholm den 24. februar inviterer til temaaften i Gudhjem Mølle.
– Vi ser først og fremmest på de gode spareråd til den almindelige familie. fortæller energivejleder Johan Lorentzen, der kan tilføje, at der fokuseres på en række emner, hvor man kan
spare på elforbruget.
Man kan således få gode råd om,
hvornår man med fordel kan udskifte
en fryser, hvordan man kan reducere
standby forbruget, hvilke elpærer, der
kan vælges imellem, om det kan betale at udskifte cirkulationspumpen og
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endeligt om, hvor en sensortænding
af belysning er en god idé.
– Bornholm går mod en udvikling
hvor elprisen kommer til at variere
efter forbruget på elmarkedet. Derfor skal vi allerede nu til at forberede
os på et intelligent elnet, hvor varmepumper og elvandvarmere i fremtiden
startes automatisk, når elprisen er lav,
for eksempel om natten, oplyser Johan Lorentzen, der ligeledes forudser,
at den almindelige stikkontakt og afbryder er måske også på vej ud.
– For de moderne kontakter er
computerstyrede og sikrer det lavest
mulige elforbrug i hjemmet. Disse

slukker for eksempel fjernsynets stikkontakt helt, hvis der kun er standby
forbrug.
Ved temaaftenen vil Claus Lind fra
elfirmaet Steffen og Anders orientere
om Zensehome, og han vil også komme kort ind på Østkrafts forsøg med
elektronisk housekeeper (husholderske).
– Efter et par timer og en kop kaffe
forventer vi, at alle har fået nogle gode elspareråd med sig hjem, så vi er
klædt på til at imødegå stigende elpriser og reducere CO2 udslippet, slutter
Johan Lorentzen.
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Det vrimlede med spændte unge mennesker i Scala Gudhjem lørdag eftermiddag. De skulle se filmen Galgebakkens hemmelighed, hvor nogle af deres
kammerater spillede med.
De to hovedrolleindehavere stillede
op til fotografering og interview, som
om det længe havde været en del af deres dagligdag. Søde og smilende – og
forventningsfulde.
Filmskaberen Alice Østerbøg havde
annonceret efter spillere til filmen, og
til de to hovedroller havde ikke mindre
end 19 håbefulde piger meldt sig.
Diana Marckmann Hansen sikrede
sig rollen som den 14-årige Anni, hvis
mor handler med antikviteter. Moderen efterlader Anni på Bornholm, mens
hun selv tager på forretningsrejse til
Italien. Anni slår sit telt op på Galløkken Camping, og så er filmen i gang.
– Det var min mor, der så annoncen
og syntes, jeg skulle tage derud, fortæller Diana, der er taget på teaterefterskole i Ryslinge og fortsætter:
– Jeg kommer fra Aakirkeby og havde egentlig tænkt, at jeg ville på gymnastikefterskole, men så skiftede jeg
mening.
Diana Marckmann Hansen vil gå efter en karriere som skuespiller og er
virkelig tændt på opgaven.
Cecilie Lavin Pedersen, der i filmen
spiller Annis 14-årige veninde Karen,
har altid villet være skuespiller, og
filmrollen har ikke ændret på det, det
skulle da lige være at gøre hende endnu
mere målrettet mod skuespillet.
– Det var en veninde, der så annoncen og mente, at det lige var mig.
Og det var det så, også selv om der
skulle en del sort hårfarve til, for at lyshårede Cecilie kunne blive forvandlet
til sorthårede Karen.
Til daglig går Cecilie på Østre Skole
og har tænkt sig at tage drama til næste år.
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Alice Østerbøg præsenterede filmen og
dens baggrund før fremvisningen og
henviste til Birgithe Stender-Jensens
roman Galgebakkens hemmelighed
som en tøsebog, der oprindelig var blevet præsenteret i Bornholms Forfatterskoles regi.
I løbet af ganske kort tid udviklede
ideen om at lave en film over bogen
sig til et rent kvindeprojekt, med Alice
Østerbøg i rollen som manuskriptforfatter, caster, klipper og meget andet,
assisteret af Mette Sølling og Birgithe
Stender-Jensen.
Så blev der blændet op for filmen på
Scala Gudhjems store lærred, og tilskuerne blev ganske stille, mens de kunne
følge med kameraet rundt i Rønne, til
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Fredag var en festlig dag på specialskolen Kildebakken i Olsker. Alle var samlet i festsalen for at afslutte
skolens tre årlige læseuger, og ikke mindst besøget af
en meget sulten og pruttende drage vakte begejstring.
Årets tema var uhygge. Der blev læst om vampyrer,
spøgelser, blod og gys i alle klasserne, og eleverne har
været mere end flittige gennem de tre uger, oplyser historiefortælleren Steiner, der er lærer på skolen.
– Hele skolen har emmet af læselystne børn, og der
har kørt en konkurrence om hvilken klasse, der kunne læse flest.
Den sidste dag skulle der så tælles op. I løbet af de
tre uger har de 68 elever læst 436 bøger.
– Det er helt utroligt mange og det overgår langt vores forventninger.
Uge for uge blev de læste bøger opgjort i kugler,
så alle kunne følge med i udviklingen, og de mange
kugler blev der brug for fredag, da skolen fik besøg af
en drage, der var kommet flyvende den lange vej fra
Tyskland, fortsætter Steiner.
– Den tyske drage var landet på Kildebakken, inden
den skulle videre til en skole i Norge.
Dragen var ikke bare den grønneste drage, der længe er set på disse kanter, det var også en af den mest
sultne af slagsen efter den lange flyvetur, så den skulle
fodres med de mange kugler.
Helt lydefri var den heller ikke.
– Hver gang en elev kastede en kugle i det uhyggelige gab, kvitterede dragen med bøvs og prutter.
Mange af eleverne er blevet mere modige, efter de
har arbejdet med uhygge-temaet, beretter Steiner.
– Festsalen var udsmykket med spøgelser, mørke
slotte og flagrende flagermus og salen rungede af latter, hver gang dragen udsendte sine lyde.
Men der venter flere udfordringer forude, og næppe
er dragen fløjet videre mod nord, inden eleverne skal
til at gøre sig klar til de næste to ugers store projekt.
– De skal opføre teaterstykket »Slottet«, en gyserforestilling som har premiere den 25. februar.
Alle roller og funktioner udføres af eleverne, og ikke mindst Nicklas Lindgren fra ungdomsgruppen ser
frem til mere gys, slutter Steiner.
– Det bliver godt nok uhyggeligt, tror Nicklas.
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museet, på Galløkken, omkring Kastellet og campingpladsen i de 45 minutter, filmen varede.
Der er ikke noget at sige til, at Alice
Østerbøg fik lyst til at filmatisere Birgithe Stender-Jensens roman, for bogens
plot kunne nemt friste til det. Der er
både spænding, noget overnaturligt og
uforudsigeligt, og så er der gode billeder i historien.
Tilskuerne fik også fornemmelsen
af, at det er vanskeligere at lave film,
end de måske lige troede. Alle de medvirkende har selvfølgelig fundet ud af
den detalje, mens filmen blev optaget.
Selv konstaterede Alice Østerbøg,
at farvejusteringen åbenbart ikke lige

korresponderede med Scala Gudhjems
fremviser, hvor »det blev den blå version, vi fik at se«, som hun sagde.
I salen var det nok i virkeligheden
mest lyden, der faldt i ørerne, idet baggrundslydene som bølgeslag og fuglesang var klare og tydelige, medens det
samme ikke ganske kunne siges om
dialogen. Her var det især galt i begyndelsen af filmen.
Som tilskuer kunne man nok have
ønsket sig en lidt tydeligere fremlæggelse af hemmeligheden, men alt i alt
er Galgebakkens hemmelighed en veldrejet lille film, som forhåbentlig vil
blive vist rundt om i biograferne.
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Den bornholmske billedkunstner Inge
Lise Westman skaber kompromisløse
tråde mellem den ydre og den indre verden, og det gør hende til en slags mester
i sjælens naturbårne metafysik.
Hendes seneste arbejder, der også
bærer (sne)spor af vinterens udskejelser her på øen, kan frem til 19. februar
opleves i udstillingen »From the woods
and the seas«. Det sker på Clausens
Kunsthandel i Toldbodgade ved Nyhavn i København. Og man går ikke
uberørt derfra.
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Direkte trådt ind fra Nyhavns tattoo-barer, de halvtomme frokostrestauranter
og træskibene langs kajen hører man
snart sindets store susen gå som en vind
gennem trætoppe på udstillingen.
Som altid kredser Inge Lise Westmans oliemalerier, gipsskulpturer og
grafik om naturen, og der bruges mørke

farver, der kan sende enhver kulørt naturromantik på behørig afstand.
Mørke skovbryn, graner, ringe i vandet, iltert hav, stammer. Det er alvor og
underværk i et. Denne gang tilsat et
drys (eller et læs) sne, som dyner, tø og
tåge. Og som flimrende hvide sprøjtepletter, der kan åbenbare og tildække.
Inge Lise Westmans værker rummer
sjælsdybde i store sug, og de skildrer
naturens bevægelser, dens monumentalitet og kræfter. Udstillingen her er
fuld af dragende mystik, og man forvilder sig hurtigt ind i sindets vilde skove,
hvor der veksles mellem blindhed og
klarsyn, ro og uro.
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Ligesom den tyske billedkunstner Anselm Kiefer, som man må anse for at
være en af Inge Lise Westmans klare referencer, bruger hun det genkendelige
som metaforisk afsæt for at række ud i
både det abstrakte, det politiske og det
eksistentielle.
Naturen, som visuel struktur, rummer her svimlende billedstoflighed og
afgrundsdybt mørke.
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Og tilværelsens flimrende aspekter
fornemmes i de utallige stænk, strøg, og
ridser, der ligger i lag, og i deres konstante vekslen mellem lys og mørke.
Der skabes sammenhæng mellem det
helt små og det helt store, og billederne
har ofte et mystisk og melankolsk sug.
Blandt de ca. 40 værker er også humor

og overraskelse. Et grantræ i dværgstørrelse tager imod fra udstillingsvinduet,
under højt belagt sne tager det sig ud
som en konditorkreation.
Og havet viser frådende (fløde)skumtænder på første sal i en anden morsom
gipsskulptur, ved siden af et i øvrigt imponerende havbillede.
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Heroppe findes også udstillingens
mest overraskende element, et lysende kystbillede, blødt som en Gerhard
Richter. Både det gule farvevalg og
penselteknikken overrasker, men så er
»Kyst« også sat til vægs med »Mørke«,
et knaldsortmalet lærred. Håb og sortsyn. Sådan.

Maleriet »Ø i sigte« er både en kærlighedserklæring og et politisk opråb fra
udkantsdanmark. Mørkelagt og eventyrlig toner øen frem af sneens pisken.

