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Turismen i kØbenHavn
ER pÅ TO ÅR vOKSET MED 12 %

04 TURISME

OMDELES TIL SAMTLIGE bUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER

I KøbENhAvN ER DET TILSyNELADENDE en menneskereTTigHed aT HenkasTe siT affald

06 TÅRNFALKEN

bUSTE AF Herman bang
på sankT annæ plads

09 KULTUR

sTella polaris
DRUKNER I suCCes

12 MUSIK

DEN pERSONLIGE REJSE
er i HØJ kurs

18 REJSER

DEN sTore
‘badedag’
Challenge Copenhagen blev afviklet for tredje gang. Københavnerne
hep-pede jernmændene gennem 3,8 km svømning, 180 km cykling og et maraton. Klokken syv en tidlig søndag morgen i august blev de første jernmænd
sendt i vandet i Amager Strandpark, og så foregik i det ellers slag i slag indtil
de næsten 2.000 deltagere alle lå i vandet.
S:08
ironman

bakkens

OSCAR
GIK TIL mYlius
TEKST JAN LØFBERG

allan mylius
Thomsen blev en populær
modtager bakkens Oscar.
Om nogen kender københavneren historien for den
over 425 år gamle Dyrehavsbakken.
S:10
prisuddeling

CYklen ER EN

vinder for bYen

mange turister har fundet glæde ved at bevæge sig rundt på den
tohjulede i de københavnske gader. Flere og ﬂere udlændinge søger til den
danske hovedstad.
S:16
TurisTer

MÆRKEVAREUDSALG
KBH: Torvegade 55-57· Tlf. 32 57 28 14

LYNGBY: Jernbanepladsen 19-25· Tlf. 45 87 54 04

NÆSTVED: Merkurvej 3· Tlf. 55 77 49 49

HOLBÆK: Tåstruphøj 46· Tlf. 59 45 45 45
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giv os eT vink!
redakTionelT I disse moderne informationstider kan det være
vanskeligt at komme igennem til medierne. Det er ikke længere
nemt at se skoven for bare træer: Mails, hjemmesider, aviser,
radio og tv bombarderer os med informationer. Alligevel løber
medierne i samme retning, og mange gode historier når aldrig
frem til offentligheden.
På Københavneravisen forsøger vi at holde ører og øjne åbne,
når vi begiver os rundt i gaderne. Hvis vi hører og ser noget
interessant, så tager vi fat i historien. Men vi kan af gode af
grunde ikke høre og se alt. Derfor kommer en lille opfordring
til vores læsere og samarbejdspartnere: Giv os et vink!
Flere læsere har allerede taget opfordringen til sig, og det
har udløst flere historier i denne avis. Hvis du eller I har en
historie, som fortjener opmærksomhed, så hold jer ikke tilbage.
Skriv til os på kbh@kbhavis.dk, så vil vi kigge naturligvis kigge
på dit forslag.

Med venlig hilsen
Københavneravisen

LEDER

hOvEDSTADENS

moderne

Trafikselskab

for borH
ganske gratis og lige til at sætte i værk. Hgerne. Hensynet til brugerne må være
Initiativet kan kompensere for den havare- afgørende. Gamle aftaler og hævdvundne
er er en mærkesag for RAF-regeringen,

DEN hELDIGE vINDER AF ET GAvEKORT TIL
resTauranT zelesTe pÅ 1.000,- KR bLEv:

elin Jørgensen, 1306 København K

ALPACAHUSET
ÆGTE

UDSALG
6. - 18. AUGUST

rede betalingsring, der snarere var et ideologisk eksperiment end en praktisk løsning.
Vælgerne vil vide at værdsætte initiativet, når
de bliver klar over de indlysende økonomiske
fordele ved at samle hovedstadsområdets offentlige trafik i et enkelt selskab.
i tre,
snart fire organisationer med lige så mange
H
bestyrelser, repræsentantskaber og driftskontovorfor skal aktiviteterne være spredt

rer? S-tog hører under DSB, der er en rent statslig
virksomhed. Movia, der tidligere hed HUR og
inden da Hovedstadens Trafikselskab og tilbage
i tiden Københavns Sporveje, drives af Region
Hovedstaden og 45 kommuner. Metroselskabet
er også offentligt ejet, og snart kommer Letbanerne i deres eget regi.
og gummihjul bliver samlet under ét, vil alt fra
H
billetter over køreplaner og administration
vis driften af køretøjer på skinner

koordineres, så materiel og mandskab udnyttes bedst muligt. For passagererne betyder
det, at fartplanerne passer perfekt
med kortere ventetider til følge.

urtighed er en afgørende faktor

rettigheder tæller ikke. Nogle bestyrelsesmedlemmer vil blive overflødige, og det er
selvfølgelig synd for de borgmestre m.fl., der
har et ben at gnave. Derfor vil de enkelte
selskaber og deres pressedoktorer opfinde alle
mulige grunde til, at det er en rigtig dårlig
idé. Argumenterne bør forlods fejes af bordet,
selv om man for et syns skyld kan lade, som
om emnet er sat til debat.
Henrik Dam
Kristensen lade de overordnede hensyn
H
tælle. Og så kan planen præsenteres som
er må transportminister

et eksempel på regeringens dynamik. Socialistisk Folkeparti, der klynker over at den
ideologisk dikterede betalingsring havnede
i skrotbunken på grund af massiv folkelig
modstand, kan gøre det nye Hovedstadens
Trafikselskab til en tiltrængt vindersag.

H

vor længe
skal vi vente?
Københavneravisen

Kig ind og se hvad
andre ikke har
Store Kongensgade 90, 1264 København K
Tlf. 33 14 12 28
Ti-fr. 11.00-17.00 Lø 10.00-14.00
www. alpacahuset.dk
kolofon
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Næste nummer udkommer
og bliver omdelt fra onsdag
d 11. september 2012.

VOR FRUE
KIRKE
TRÆDE

Henrik Cavling,
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

GADE

GRØNNE

TORV
AMAGER
TRÆDE
LÆDERS
HØJBRO
PLADS

STUDIES

»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger
i luften. Det skulle være mærkeligt, om De
ikke snublede over et par nyheder.«

AMALIEN

T

KULTORVE

Forstædernes Bogtryk ApS

slp@kbhavis.dk
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NYTORV
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L
NATIONA
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NYTORV

NYHAVN

www.os

tehjorne

t.dk

Bestil via
din telefon.
Mød
os på
facebook.

Tapas eller
Picnic kurv?
Tapas Luxus Tapas
1 person

1 person

139;- 99;Picnic kurv
Pr. Person
Vin indgår ikke
i dette tilbud.

189;-

Brød, sødt, servietter
og bestik medfølger.

. . .

. .

...lige til at tage med i Fælledparken og
forkæl dine ansætte efter DHL løbet.

.

Sandwich Osteplatter Tapas Charcuteri Gavekurve
Oste/Pølsebord Receptionsbuffet Picnic kurve m.m.
Store Kongensgade 56

Tlf.: 33 15 50 11

www.ostehjornet.dk
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LEDER 2

Tak TIL TurisTerne

. Der er ikke længere grund
hvorfor udlændingene foretrækker Købentil at jamre over finanskrisens negative betydning for hoteller, restauranter Thavn, mens andre danske byer ikke mærker fremgang – faktisk ser det skidt
T
og alle de andre forretninger, som nyder godt af købedygtige gæster fra nær ud alle andre steder end her. Det er altså ikke nok at hænge flagguirlander op
urismen i København er på to år vokset med 12 %

uristforskere kan nu gruble over,

og fjern. Ikke mindst kineserne siges at svinge guldkortet, og flere eksklusive
forretninger har ansat personale, der kan begå sig på kinesisk.

og trille tilbudskurvene ud på gågaden, mens en mand med harmonika leverer
underholdningen.

, Nørreport og andre monstrøse anlægsarbejder
Attraktionsværdien er summen af
gør hovedstaden vanskeligt fremkommelig, har byen alligevel en særlig at- Toriginalitet, fornuftige priser, venlighed, delikate måltider, kanalerne, gamT
mosfære, der tiltrækker turister. Især indre by, København ”indenfor voldene”, mel og ny arkitektur, og der gives ingen planøkonomisk forklaring på eventyret.
il trods for, at metrobyggeri

ag intet for givet, kære københavnere.

har fornøjelse af de besøgende. Vanløse virker ikke vakker, og Herlev er et hul,
set med oplevelseslystne briller. Vi andre valfarter jo heller ikke til omegnen,
når vi hjemsøger Paris eller Prag.

Vær på vagt, for om to år kan bøtten vende af uforklarlige grunde. Så er det
andre storbyer med mystisk magnetisme.
Københavneravisen

kom til AFRikA og et skRidt længeRe...
Botswana UntoUched MoBile safari på 15 dage fra kUn 19.995,- pp./v.2p.

København - Johannesburg, Tuli Block, Kubu Island, Khwai River, Moremi Game Reserve, Savuti Game Reserve, Chobe National Park &
Victoria Falls - København

oplev sydafrikas højdepUnkter på 19 dage fra kUn 19.249,- pp./v.2p.

København - Johannesburg, Mpumalanaga, Kruger National Park, Durban, Garden route: George (Wilderness), Botlierskop Private Game
Reserve, Mossel bay, Montagu, Cape Town - København

Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg C
Tel: 33 22 40 40 - www.brandstrup.dk

brandstrup travels

Apoteket for hele familien
Når du besøger vores apotek, møder du udelukkende specialister. Vi er uddannet til at rådgive dig og din
familie om f.eks. personlig pleje, hudpleje og smertelindring. Derfor spørger vi ind til dine symptomer, og
vi lytter til dine ønsker og behov. Uanset om det er til spædbørn eller ældre, sørger vi for, at du forlader
apoteket med de rigtige produkter og den rette vejledning.

Remo-wax®

Relief+ Stick

Blødgør og løsner ørevoks, så
det nemt skylles ud.

Stop kløe! Desinficerer og
dæmper kløe efter insektstik,
brændenælder og brandmænd.

Linicin® shampoo

Intim rensecreme

– i stedet for lus. Virker
på kun 10 minutter.

Renser og fjerner
urenheder uden brug
af vand.

Danatekt lotion
Svanemærket lotion.
Velegnet til den
daglige hudpleje.

Besøg også vores webshop på www.apotekeren.dk
Du kender apotekets store udvalg af mærkevarer og liberaliserede håndkøbsprodukter til hele familien. Det selvsamme udvalg er tilgængeligt i vores webshop
på www.apotekeren.dk. Her kan du handle i fred og ro, når det passer dig.
Velkommen på apoteket eller på www.apotekeren.dk.

Kongelig Hof Apotek
Store Kongensgade 45 · 1264 København K
Tlf. 33 14 11 68

Venlig hilsen
Susanne Trøck-Nielsen,
Apoteker
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Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg
Skoreparation

m/k klip

"

250,-

Nørre Voldgade 20
1358 København K
Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

Rosengårdens
Bodega

reTTen
TIL AT svine

Det er her,
man hygger sig
.9 !$%,'!$% 
4,& FROKOST
   

.9 !$%,'!$% 
4,&    09/06/06

PALÆ_41x40.indd 1

Åbningstider:
Man - lørdag:: 10 - 02
søn & helligdage: 12 - 20

16:36:00

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

Den Danske Klosterrute

PALÆ_41x40.indd 1

09/06/06 16:36:00

Pilgrimsruten i Danmark

“Fra Helsingør
til Slangerup”
eller
“Fra Slangerup
til Roskilde”

299,-

Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk
08.09.2011

Studiestræde 30, email: post@scanmaps.dk

sukí skin care • The Organic Pharmacy • Logona • Jane Iredale m. fl.

dagcreme til problemhud
Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

Normaliser og berolig
acne, rosacea, og uren
hud med sukí skin cares
plejende og helt økologiske
balancing day lotion
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

beroliger
anti-acne
normaliserer
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

sagen på spidsen, er det forkælede hvide unge,
der sviner og overlader svineriet til de sorte.
af Tårnfalken
De samme grisebasser skal nok råbe op, hvis
de hører om racisme, men de finder det ikke
ejendommeligt, at de selv bidrager til en overi kØbenHavn er deT TilsYneladende en menmenneske-mentalitet ved at overlade deres lort
neskereTTigHed aT HenkasTe siT affald og
lade kommunens folk rydde op efter sig. Man til andre.
I et højudviklingsland
aner en lige linje til de
som Singapore risikerer
børneværelser, hvor forman kæmpebøder, hvis
ældre lader deres tumman gribes i at kaste sit
pede unger bestemme
tyggegummi på gaden.
og til klasseværelserne,
i eT HØJudviklingsland som
Måske kunne vi lære
hvor lærerne har opgisingapore risikerer man
af det, så lossepladsfolvet at håndhæve den
kæmpebØder, hvIS MAN GRIket får kærligheden at
nødvendige disciplin.
bES I AT KASTE SIT TyGGEGUMMI
mærke, når de forvilder
Trangen til at vælte sig i
pÅ GADEN. MÅSKE KUNNE vI
sig ind i byen. 1.000 kr.
affald er særlig udpræget
LæRE AF DET, så lossepladskontant for at ”tabe” en
ved de forskellige festifolkeT får kærligHeden aT
tom pizzabakke på Højvaler, hvor kommunens
mærke, når de forvilder
bro Plads er slet ikke for
folk bagefter må fjerne
sig ind i bYen.
dyrt, når man betænker,
sporene til overenshvad en motoriseret fejekomstmæssig overtidsmaskine koster i anskafbetaling.
felse og drift.
At være gadefejer er ikke
længere et ydmygende job. Forsynet med alle Vi trænger til en borgmester, der kan tordne
moderne hjælpemidler kæmper de offentligt den slags igennem i stedet for at udvise en
ansatte med skraldet. Flere af disse er alter- lallende holdning over for uopdragne tølpere.
nativt pigmenterede, og hvis man vil sætte
Lurifax
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Ny skakklub
på Tvermoesgaard
Er skakspillet så ikke dødt?
Sådan blev der spurgt, da skakverdensmesteren tabte til computeren.
Til det er der kun at sige, at der
stadig dyrkes vægtløftning, selv
om kranen er opfundet. Endvidere
skulle computeren op på en regnehastighed af én milliard træk
i sekundet, før den var i stand til
at besejre den menneskelige intuition.
I de senere år har mange skakspillere forladt skakklubberne. I
stedet sidder de bænket i cyberspace og spiller på internettet mod
andre mennesker, der ikke føler
behov for menneskelig kontakt.
Men skak dyrket i samvær med
andre er nu altid sjovest, og det er
da også holdningen på Restaurant
Tvermoesgaard i Rosengården mellem Fiolstræde og Kultorvet. På
Tvermoesgaard har man valgt at
oprette en lille uformel skakklub,
SKAK

der har en månedlig klubaften den
anden onsdag i måneden fra kl. 17
til 20. Til spillet er det muligt at
købe restaurantens dejlige Leffefadøl, og der serveres sandwich til
overkommelige priser.
Til det indledende arrangement
kom den tidligere danmarksmester
i holdskak Jan Bauner på besøg.
Endvidere var der demonstration af
et af de bedste skakpartier i historien mellem de to russere Lev Polugajevskij og Rasjid Nezjmetdinov.
Tilhørerne fik lov til at komme
med variantforslag, hvorefter der
blev analyseret til den store guldmedalje.
Er du interesseret i at spille uforpligtende skak med et glas skummende fadøl til, kan du tilmelde sig
skakarrangementerne hos restauratør Helene Eiby på Tvermoesgaard.
Kbh

Der på spillet lynskak på den første klubaften i Tvermoesgaard. Det foregik i så adstadigt
et tempo, at både øl og sandwich forblev på bordet.

P E DA L - AT L E T E N
Raleigh Classic
De Lux 3 gear
FØR 4.499,-

NU

Raleigh Classic
De Lux 7 gear
FØR 4.999,-

3.799,-

NU

Nogle modeller er der kun få stk . af

Fås også som
damemodel

Fås også som
damemodel

Raleigh Classic
De Lux plus 3 gear
FØR 4.999,-

Raleigh Classic
De Lux 7 gear
FØR 4.999,-

NU

4.299,-

4.299,-

NU

4.299,Forslag 1

Pedalatleten, Din leverandør af cykler og tilbehør.
Gråbrødre Torv 16
København K
Tlf. 3311 2865

Østerport Station
Oslo Plads 9
København Ø
Tlf. 3333 8513

Købmagergade 61
København K
Tlf. 3311 2864

”NY” Nørreport Station
Nørrevoldgade 11
Tlf. 3311 2863

Forslag 3
PEDALATLETEN ER EN KÆDE AF CYKELFORRETNINGER, SOM LEVERER HØJ SERVICE OG
KVALITET.
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DEN STORE
‘BADEDAG’
TEKST JAN LØFBERG FOTO SØREN MOE

Challenge Copenhagen blev afviklet for tredje gang. Københavnerne heppede jernmændene
gennem 3,8 km svømning, 180 km cykling og et maraton.

Klokken syv en tidlig søndag morgen i
august blev de første jernmænd sendt i vandet i
Amager Strandpark, og så foregik i det ellers slag
i slag indtil de næsten 2.000 deltagere alle lå i
vandet. Det var årets største badedag i København,
men vandtemperaturen var næppe meget over 18
grader, for det har som bekendt været så som så
med sommeren i år.
I løbet af blot tre kvarter havde de bedste af
triathleterne svømmet sig igennem Strandparkens
3,8 km indre kanalløb, og så gik det ellers i løbende
hen til cyklerne, hvor det gjaldt for triathleterne
om at vælge den rigtige for der stod hen ved 2.000

IRONMAN

cykler parat. Et imponerende syn – da de fleste
triathlon-cykler koster på den anden side af 50.000
kroner, stod der altså cykler for omkring 100 millioner kroner. Jo, den er god nok. 100 millioner!
Finanskrise? Ikke blandt jernmænd.
Nåh, men de knoklede videre på pedalerne i 180
km, og når de nåede den sidste skiftestation ved
Nationalbanken, skulle de lige ud på et maratonløn
på 42 km og 195 meter…
Samlet set blev Challenge Copenhagen set af
150.000 tilskuere. Vejret var i modsætning til de
to foregående konkurrencer og denne sommer
generelt bragende godt. Australieren Aaron Far-

low kvitterede med at gennemføre de i alt 225
km på 8 timer 20 minutter og 9 sekunder. Små
fem minutter senere kom Mads Vittrup-Pedersen
i mål på andenpladsen som bedste dansker. Den
bedste kvinde var dansk Camilla Pedersen fik den
imponerende tid 9.12,27.

Challenge Copenhagen 2013 er indtil
videre planlagt til afholdelse 11. august.
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London-forfatter på
københavnsk pubcrawl
BØGER Forfatteren, journalisten og foredragsholderen Kurt Hollesen skal på
københavnsk pubcrawl med sin bog om
”Londons bedste pubber”. Fire aftener i
træk tager han rundt på kendte københavnske vandhuller og fortæller om den
londonske pubkultur, som er så fjern fra
de danske traditioner, men dog alligevel
indeholder en række fællestræk.

”London bedste pubber – 30 favoritter”
er allerede i handlen og kan købes for
150 kroner. Bogen er den perfekte guide
til en London-tur, fordi Hollesen har
været rundt i den engelske hovedstad
og fundet pubber som givetvis vil falde
i danskerens smag.

Er stedet hvis man
ønsker hygge,
nostalgi og god dansk
mad.

Store
Kannikestræde15

kbh

Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk

Forfatteren vil også besøge en række af Københavns og Frederiksbergs biblioteker, hvor han vil fortælle om englændernes helt særegne drikkekultur.

sæbe eller kage

Det lille
Apotek

frokost fra 95aftenmenu fra 95-

Programmet for Hollesens foredragsturné:
Mandag 19. september kl. 19 på Blomsten i Lille Strandstræde.
Tirsdag 20. september kl. 19 på Bobi Bar i Klareboderne.
Onsdag 21. september kl. 19 på Kælder 12 i Dronningens Tværgade.
Torsdag 22. september kl. 19 på Jeppes Badehotel i Lille Strandstræde.

Økologisk

9

Buste af

Herman Bang
på Sankt Annæ Plads
LÆSERBREV En læser havde bevæget sig
ind, hvad han troede var et konditori i
Rosengården 14. Vedkommende beskriver humoristisk, at han havde forventet
at kunne købe en kop kaffe og kage, for
han havde bemærket nogle lækre kager
i vinduet.
Skuffelsen var umiddelbart stor, for
der var tale om økologiske sæber udformet som kager, men som læseren skriver: ”Interiøret og betjeningen er helt i
top. Sjældenheder skal fremhæves, ikke
mindst fordi vi i disse tider fokuserer
meget på økologi, og kroppen kan ikke
få en bedre behandling af for eksempel
en lagkagesnitte i økologisk sæbe. Jeg har
erhvervet nogle gaveartikler derfra, som
gjorde megen lykke hos modtagerne.”
Sæberne er skåret i stykker à 100 gram
eller i cupcakes eller lagkageformer, og
det er muligt at vælge mellem 20 forskellige håndlavede sæber. En perfekt værtindegave kan findes i Scandinavian Soap
Factory, der ejes af Anne Kjær Andersson
og Ann-Charlotte Eriksson. Det er også
muligt at købe bodybutter med tidselolie.

Efter 100 år er alting glemt,
siges det. Men ikke forfatteren Herman
Bang. I anledning af 100 året for den kontroversielle forfatters død er der blevet
opstillet en buste af ham på Sankt Annæ
Plads på initiativ af den selvbestaltede
forening ”De Bangske Morgenmænd”.
De Bangske Morgenmænd ved Carsten Boldt, Torben Lund, Gert Posselt
og Poul Jan Poulsen opnåede tilladelse
fra både forfatterens efterkommere og
Museum Sønderjylland til at få udført
en bronzeafstøbning efter en buste, der
ejes af Sønderborg Slot.
Busten blev udført af billedhuggeren
Ingeborg Plockross Irminger får år efter
det forrige århundredskifte, og Herman
Bang sad model. Busten blev skænket til
Sønderjylland i forbindelse med Genforeningen i 1920.
Afstøbningen af originalen er nu sat
op ud for Lille Strandstræde meget tæt på
Amaliegade, hvor Herman Bang boede i
sine første år i København. Nu kan han
i det stille igen nydes i hovedstaden. Ny
Carlsbergfondet bevilligede hovedparten
af omkostningerne, mens Københavns
Kommune sørgede for udarbejdelsen af
granitsoklen og fandt et passende areal
til opstillingen.

Kbh

Kbh

SKULPTUR

HARTOGSOHN
ANTIKVITETER
Smykker
Gamle glas
Flora Danica
Porcelæn mm.
-købes og sælges
Palægade 8
1261 København K
Telefon: 3315 5398
www.hartogsohn.dk

Ny Østergade 9 / Pistolstræde
1101 København K
Telefon: 3314 5743
www.alsace.dk
E-mail: alsace@alsace.dk
Åbningstider:
Man-lør 11:30-24:00
Køkken:
11:30-22:45
Første søndag i måneden
11:30-16:00

Herman Bang er sat på piedestal på Sankt
Annæ Plads ved Lille Strandstræde.

Lukket: Helligdage
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Bakkens Oscar
GIK TIL MYLIUS
Allan Mylius Thomsen blev en populær modtager Bakkens Oscar.
Om nogen kender københavneren historien for den over 425 år gamle Dyrehavsbakken.
TEKST & FOTO JAN LØFBERG

PRISUDDELING Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen ankom standsmæssigt i karet – andre vil sige
hestevogn – til La Casa, hvor årets uddeling af Bakkens Oscar skulle finde. Med sig i kareten havde
han Københavns kulturborgmester Pia Allerslev
(V) og et par gode venner, som fik lov til at sidde
til højbords sammen med blandt andre sidste års
prisvinder James Price og Bakkens direktør NilsErik Winther.
I sin begrundelse for, at Allan Mylius Thomsen
var blevet valgt fortalte direktør Winther, at årets
modtager i særdeleshed er i besiddelse af en fantasi, der er til gavn for Dyrehavsbakken. Mylius
Thomsen har været skribent på jubilæumsbogen
i forbindelse med Bakkens 425 års fødselsdag,
og han er en ivrig fortaler og fortæller af og om
Bakkens Hvile. ”Allan Mylius Thomsen har en
ægte gejst, entusiasme og kærlighed til Bakken,”
pointerede direktøren.
Derefter afslørede sidste års Oscar-modtager
James Price prisen – et portræt af Allan Mylius
Thomsen udført af maleren Jeppe Eisner. Kapelmester, amatørkok og restauratør James Price fortalte
om, at Bakkens Oscar er en hædersbevisning, som
man kan bryste sig med. Humoristisk opremsede
Price nogle af Allan Mylius Thomsens mange gøremål: Reklametegner, manuskriptforfatter, radioog skærmtrold, byvandrer og ikke mindst forfatter
til bøger om pølser og øl, som Price havde læst med
særlig stor begejstring. Sidste års Oscar sagde om
den nye Oscar, at han både kunne betegnes som
en personlighed og excentriker.
Herefter fik ”Mylle” – som han kaldes med
samme oprigtighed som ham der Jørgen i radioen
– ordet. Tilhørerne blev hensat til prismodtagerens
barndom i Søllerødgade, hvor det ene af årets to
højdepunkter var, når familien en sommermorgen
kl. 6 blev vækket. Mor smurte smørrebrød med
mellemlægspapir, mens far gjorde øl og snaps

Salomon Exit
Str: 36-48. Gore-Tex.
Farve: Sort
Før: 1099,- Nu: 649,-

Danner Stinger
Str. 40-49. Gore-Tex.
Farve: sort
Før: 1799,- Nu: 899,-

klar. Familien drog til Højbanen ved Nørrebro
Station, skiftede på Hellerup, inden man stod af
på Klampenborg for at begive sig til Dyrehavsbakken. Man mærkede erindringens glæde, og siden
har Mylius Thomsen besøgt Bakken tusindvis af
gange – blandt andet med sine velbesøgte fortællevandringer om søndagen. En af de forfærdeligste
meldinger modtog Mylius, da han blev ringet
op under Bakkens brand i 1998. Heldigvis var
skaderne forholdsvis begrænsede, selv om ølfustagerne sprang som champagnepropper, da de nåede
400 grader.
Som Mylius forklarede, havde han i dagens
anledning sørget for at få kvindeligt selskab. Med

sig havde han kulturborgmester Pia Allerslev for
at dække hele venstrefløjen: ”Pia dækker den med
stort V, og jeg den tager den med lille v,” lød humoristisk fra Allan Mylius Thomsen, der stiller op
for liste Ø til både folketings- og kommunalvalg.
Bakkens Hvile står prismodtagernes hjerte
nært, og det varmede hans sjæl, da tre syngepiger dukkede op og underholdt. Syngepigerne ville
gerne give lidt tilbage til årets hædersgæst, der er
en hyppig gæst i etablissementet.
Jeppe Eisners portræt kommer til at hænge på
Sabines Cafeteria i Teglgårdsstræde, hvor man
indimellem også kan støde på hovedpersonen i
levende live

Haglöfs Corker
18 liter. Farve: Sort,
blå el. turkis.
Før: 649,- Nu: 499,-

Fiskehjul med line
Passer på næsten alle
fiskestænger. 2 str.
Før: 299,- Nu: 99,-

Haglöfs SEC
55/65Q el. 65/75 liter
Før: 1999,- Nu: 1399,-

Härkila Backcountry
Str: 37-48. Gore-Tex.
Farve: sort/grå
Før: 1699,- Nu: 999,-

Aigle Benyl XL
Str: 40-48
Farve: Grøn
Kun: 849,-

G.A. Zip Zone
Str. XS-XXXL
Farve: Sort, grå,
grøn el. sand.
Nu fra 399,-
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Kontrabasserne
overtager byen

Hvornår har du
sidst oplevet
din by
fra vandet?

I anledning af BASS2012 er den i Berlin bosiddende bassist Robin Draganic vært for en åben scene. Her mødes
verdens bedste kontrabassister til en aften, hvor alt kan ske. Selveste Nikolaj Hess sidder med ved klaveret.
MUSIK Berlin og Paris har tidligere haft besøg af kontrabasserne, og nu er turen kommet
til København. I disse dage
er arrangementet BASS2012
COPENHAGEN i gang fra den
14. til 19. august. Fra nær og
fjern er der kommet nogle af
de ypperste fortolkere af det
store instrument samt professorer med en mere teoretisk
tilgang til strengene.
Alt i alt afvikles 150 begivenheder i forbindelse med
kontrabasfestivalen, der fin-

der sted hvert andet år og agerer som mødested for kreative
bassister. Udover koncerter
arrangeres også showcases,
seminarer og masterclasses.
Operahuset fungerer som udgangspunkt for festivalen, og
der er eksterne scener i Tivoli,
Jazzhouse Montmartre, Jazzhouse og Københavns Havn.
Mange af arrangementerne
er gratis, mens en endagsbillet i Operahuset kan erhverves for 150 kroner.
Blandt biennalens kunst-

Postordre fra dag til dag
Online betaling

Haglöfs T-Romb
Str. 36-42
Farve: Hvid/sort
Før: 1799,- Nu: 599,-

Pinewooe Lumberjack shirt
Str. M-XXL
Kun 399,Røgovn- rustfri
Før: 499,- Nu: 299,Røgsmuld Kun: 39,-

Besøg vor butik
Kun 5 min fra Strøget

neriske højdepunkter kan
nævnes ihukommelsen af
Danmarks afdøde verdensnavn Niels-Henning Ørsted
Pedersen. Den koncert finder
sted i Jazzhouse Montmartre.
I Tivoli spiller 100 kontrabassister på Plænen, og i Københavns Havn ved Toldboden
mødes 100 kontrabassister
med skibet Georg Stage. Arrangementet afsluttes søndag
den 19. august med en koncert i Tivoli Koncertsal.
Kbh

Haglöfs Eurolite sovpose
190 cm liggelængde
Før: 699,Kun 399,-

Picnic Taske
Til 4 personer
Før: 599,Kun 499,-

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

Åndbart
Å
nd
regnsæt
Jakke inkl. buks.
Farve:
Farv
r e sort, grøn, blå
rv
rød.
el. rø
Str: X
XS-XXXL
Før: 1199,- Nu: 899,Walkstool
Walksto
Sammen
Sammenklappelig.
50cm/15
50cm/150kg el. 60
cm/175kg. Kun: 399,-
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URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Smørrebrødscafé
Svend Larsen’s efterfølger
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller, canapeer og masser
af forskellige frokostmadder.
Ny adresse:
St. Kongensgade 92 kld, København K
www.sl-smbr.dk
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

Nu også
siddepladser

Dronningens Tværgade 14
1302 København K
Tlf.: 4341 6218
E-mail: urmageren@live.dk

Københavns største
blad- og avisudvalg
er
ke avis er
s
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n
a
l
asin
Uden
og
e · mag dset
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·
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Tag cyklen
fra Kongens Nytorv

til stranden
CYKLER I løbet af næste år bliver City forbundet direkte med Amager Strandpark, når en
ny stibro bliver ført over Inderhavnen.
Selvfølgelig kan du allerede i dag tage
jernhesten fra Kongens Nytorv og cykle til
Amager Strandpark, men det kræver en tur
rundt om Nationalbanken, over Børsbro og
Knippelsbro, videre ad den befærdede Torvegade og igen videre ud mod Prags Boulevard
og Amager Strandvej.
Går det som planlagt, vil den rute være
noget af en omvej, når en ny stibro med gangog cykelforbindelse henover Inderhavnen står
klar i løbet af 2013. Samtidig anlægges en

cykelsti over Holmen, langs Kløvermarken og
videre til Amager Strand, hvilket gør cykelturen fra Kongens Nytorv til en langt smukkere
og mere sikker oplevelse.
Amager Strandpark I/S har på et bestyrelsesmøde netop besluttet at gøre det lovligt for
cyklister at cykle langs strandpromenaden.
Med de nye tiltag bliver Amager Strandpark
en integreret del af Københavns Kommunes
ambition om at gøre hovedstaden til verdens
bedste cykelby.
kbh

Stella Polaris
sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

Åbningstider: Hverdage 7.00 - 20.00 · Lørdage 8.30 - 20.00 · Søndag lukket

PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

Olympus 75/1,8
Nyhed

Ny spændende portræt
optik til Olympus PEN
og OM-D. MFT bajonet.
Læs mere om optikken
på vores hjemmeside.

6.795,Pris er kun for optik

SKINDERGADE 41 · 1159 KØBENHAVN K · MAN-TORS 9.30-17.30 FRE 9.30-18.00 LØR 9.30-15.00
TLF. +45 33 14 12 15 · WWW.PHOTOGRAFICA.COM · MAIL@PHOTOGRAFICA.COM

Østerbro Frimærkehandel
Kontant opkøb af frimærker og mønter.
Medvirker gerne ved realisering af store
dødsbosamlinger. – Reel behandling.
www.oesterfrim.dk
man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

St. Kongensgade 116 · 1264 Kbh K · Tlf.: 39 63 66 00
Over for Nyboder

drukner i succes
MUSIK Østre Anlæg er en af Københavns perler. Gemt væk og ikke særlig kendt blandt
menigmand, men blandt ,elektroniske musikfans er stedet velkendt via festivalen
Stella Polaris. Anlægget ligger skjult bag
Statens Museum for Kunst – mellem Stockholmsgade og Øster Voldgade. I begyndelsen af denne måned blev Østre Anlæg
endnu en gang genopdaget af mange unge
mennesker, der deltog i den elektroniske
havefest Stella Polaris. Det vurderes, at op
imod 50.000 gæstede det smukke grønne
areal, hvor det svært at finde græsstråene
mellem de mange, mange numser.
Succesen kan imidlertid betyde et farvel

til Østre Anlæg næste år. Ifølge Dagbladet
Politiken overvejer arrangørerne af Stella
Polaris at forlade København og rykke festen til Frederiksberg Have i nabokommunen. Dj’erne Kalle B. og Nicka Kirsteijn er
drivkræfterne bag festivalen. Det hele startede med et par hundrede mennesker, men
nu har arrangementet vokset sig større end
en velbesøgt fodboldlandskamp i Parken.
Stella Polaris kom til byen i 2002, og
de to første år blev arrangementet afviklet
i netop Frederiksberg Have, inden man i
2004 rykkede til de smukke omgivelser i
Østre Anlæg.
Kbh

Folk er I fare
midt på gaden
TRAFIK Alle ved, at det fører til ulykker, når
man blander gående mennesker og kørende
biler. Den sidste ende af Nyhavn – på den
anden side af Nyhavnsbroen – er ikke udelukkende til gående trafikanter, men bruges også
af biler. Flere gange har en læser observeret
farlige situationer, og han undrer sig over,
at Københavns Kommune ikke allerede har

lukket denne lille del af Nyhavn for kørende
trafik.
Læseren mener, at biltrafikken uden større
problemer kan føres hen til Sankt Annæ Plads
og med mulighed for at komme videre ad
Kvæsthusgade og Skuespilhuset.
Kbh
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Jazzpris til Fessor
TEKST & FOTO JAN LØFBERG

Ole ”Fessor” Lindgreen blev en særdeles populær modtager af Palæs Jazzpris, der blev uddelt for 23. gang.
PRIS Ole ”Fessor” Lindgreen er kendt af enhver
jazzelsker i København. I 35 år var han hjemmehørende i ”Fessor Big City Band”, og nu spiller
han virtuost med i Verdensorkestret. De fleste har
set den lille, elegante hive i trombonen. Sådan var
der også i fredags på Palæ Bar, hvor Ole ”Fessor”
Lindgreen blev en særdeles populær modtager af
værtshusets legendariske jazzpris. Efterfølgende
kvitterede Ole Fessor med en lille koncert sammen
med Elith ”Nulle” Nykjær på klarinet, kontrabassisten Jens Skov og Marko Martinovic på piano.
Som sædvanlig var Palæ Bar alt for lille i forhold til tilstrømningen, som jo heller ikke blev
gjort mindre af, at stedets ejer Peter Fredholt
villigt med Tuborgs mellemkomst lod fadølshallerne løbe frit: uden hverken modhager eller
beregning. Selv slaviske yndere af den ordinære
grønne Tuborg lod sig lokke af Tuborg Classic,
der blev kørt ind til Ny Adelgade med de gamle
bryggerheste fra Carlsberg.
Blandt de mange jazzkendere var den største
forundring: ”Jamen, har Fessor ikke modtaget prisen tidligere?” Nej, det har han ikke. Men Fessor

har tidligere hentet hæder, således fik han Ben
Webster-prisen i 1995.
Fessors erklærede mål for sit musiske virke
består i at spille nutidig og tidløs musik med den
varme og følelse, som forefindes i den originale
New Orleans-jazz samt i gospel- og bluesmusik.
Og det var da også en vidunderlig gang happy
jazz, der strømmede ud af Palæ Bars åbne vinduer
og døre, så selv de tørstigste og mest snakkesalige
af gratisterne ikke kunne undgå at høre tonerne
fra Fessors velrenommerede trombone.
De 10 seneste vindere af Palæs Jazzpris
2012: Ole ”Fessor” Lindgreen
2011: Peter Marott
2010: Henrik Bolberg
2009: Christina von Bülow
2008: Jesper Lundgaard
2007: Søren Kristiansen
2006: Kasper Villaume
2005: Niels Jørgen Steen
2004: Ed Thigpen
2003: Mona Larsen

LYN TEST
Skal jeg på højskole?
1. Hvad laver jeg om 10 år?
2. Hvor ﬁnder man lykken?
3. Hvem bliver mine bedste venner?
4. Hvordan tænker mennesker?
5. Hvad er meningen med livet?

Resultat: Hvis du kan svare på bare 3
af spørgsmålene, så har du ikke behov
for et pusterum til at overveje, hvad du
vil bruge dit liv på. Du slipper dermed
for en kæmpe og livsvarig oplevelse på
Grundtvigs Højskole.

JOURNALISTIK - FOTO - FILOSOFI- KUNST - SOCIOLOGI POLITIK - POLITIFAG - LITTERATUR - BEVÆGELSE - MUSIK og meget andet...

Grundtvigs Højskole i Hillerød

Start: 26. aug. & 21. okt. 2012 samt 6. jan. & 3. mar. 2013
Find ud af mere på grundtvigs.dk eller ring 48 26 87 00
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Solid præstation
på Café Toldboden
TEKST & FOTO JAN LØFBERG

Tradition står i højsædet, når man går
ned i Café Toldboden. Havets klassikere
serveres med stor indsigt, og betjeningen er kyndig og opmærksom.
Det kræver efterhånden et
større kursus udi detektivkunsten, hvis man skal finde
ud af, hvorledes frokost og
navnet Toldbod kædes sammen. Jeg havde sat mine
medspisere Allan og Bjarke
stævne på Café Toldbod, og
det er altså den klassiske frokostrestaurant i bunden af
Amaliegade. Den må ikke forveksles med Toldbod Bodega
(Esplanaden) eller Toldboden
(café og restaurant på Nordre
Toldbod). De tre spisesteder
ligger indenfor en radius af
omkring 500 meter, så man
kan let blive forvirret.
Det var følgelig frokostklassikeren, jeg ville opleve.
Café Toldboden hedder den
– og café er i denne sammenhæng en klassisk, københavnsk café, der intet har at
gøre med nutidens cafeer, der
tiltrækker mødre samt børn
med sut til visselul i klapvogn
eller barnevogn.
Café Toldboden har en 100
år lang tradition at trække på.
Der er intet spisekort, så man
må bevæge sig ud til smørrebrødsjomfruen, der alvis står

klar bag buffeten og kan fortælle om dagens tillokkelser. I
dagens anledning var det indehaveren Stine Trampedach,
der stod bag disken.
Da vi alle tre var på snapseholdet, var det ikke vanskeligt at nå til enighed om at
starte dagens frokost med en
tur i havet. Allan valgte en
lun stegt sild med bløde løg,
mens Bjarke og jeg kastede
os over saltsilden. Allan, der
også er noget af en kender af
de gængse snapse, anbefalede
Brøndums Kummen Akvavit,
da han havde sikret sig, at
Café Toldboden havde den på
lager.
Den elegante tjener i hvid
skjorte, sort vest og hvidt forklæde skænkede rigeligt til
kanten. Sådan noget værdsættes af mandfolk på over 100
kilo. Kummensnapsen er med
sine 45 % noget stærkere end
de sædvanlige snapse, og den
fås kun i flasker af 35 cl. I
øvrigt skulle den ifølge Allan
være den ældste fuselfri snaps
herhjemme, og den klæder solide og fede retter godt med
sin høje alkoholprocent.

Vi snakkede om, hvilket
japansk selskab på 20 personer, der havde fundet vej til
frokostrestauranten og fyldte
op i de tilstødende gemakker.
Der var tale om krydstogtpassagerer, som var ankommet
fra Oslo og skulle overnatte i
København en enkelt nat, inden de skulle videre på deres
sejlads. Café Toldboden ligger
lunt i svinget i forhold til at
få fat i turisterne fra disse
krydstogter, og cafeen kan
præsentere nogle gedigne og
diskret dekorerede lokaler for
gæsterne.
Bjarke ymtede noget om,
at silden var salt. Jeg nikkede:
”Det er derfor, den hedder
saltsild.” Dog fandt jeg ikke
silden for salt. Jeg kunne godt
lide, at man kunne se saltaflejringerne på sildens skind.
Allan spiste sig igennem den
store omgang af den stegte
sildebasse, og jeg tømte også
tallerkenen. Vi blev enige om,
at det var herreportioner – de
kunne sagtens have været halveret, uden at man ville føle
sig snydt – prisen på 68 kroner
må siges at være billigt. Saltsilden blev serveret med hjemmesyltede rødbeder og – det
som Bjarke og jeg blev enige
om var – bornholmersennep.
Da Stine kom ned for at
tage sildetallerkenerne, fortalte Bjarke, at han fandt silden for salt.
”Synes De det?” Når min

moster laver dem på Bornholm, så er de salte! De ligger
i tønden i flere måneder, og
hun udvander dem kun i en
halv times tid.”
”Jeg har smagt dem på
Bornholm, men jeg erindrer
ikke, at de var så salte,” forsøgte Bjarke sig: ”Nå, men
nu har jeg åbenbart fået de
autentiske.”
Allan: ”Men det fremmer
den naturlige tørst. Måtte vi
bede om et glas fadøl til?”
Ved næste ret gik vi hver til
sit stykke smørrebrød. Bjarke
lod sig friste af mørbraden i
flødesauce til 99 kroner, mens
Allan spiste en tatar med helt
traditionel garniture til 98
kroner. Selv tog jeg en gravad
laks til 89 kroner. Nogle forholdsvis sikre valg. Bjarke syntes, at mørbradbøfferne havde
ligget lidt for længe i saucen,
og det får dem til at trævle.
Svinemørbraden i sig selv er
så mør, at den ikke bør ligge
ret længe i fløden.
Som tredje og sidste ret gik
vi ud og valgte ost. Allan og
jeg kastede os over gammel

ost på fedt med sky og med
tilflydende rhum på flaske
til. Bjarke valgte potkäse, og
så kan det nok være, at han
fandt superlativerne frem.
Det var en af de bedste, han
nogensinde havde smagt, så
på den måde fik han en fornem afslutning på frokosten.
Allan og jeg havde intet at
udsætte på den karakterfulde
gammelost i solide skive. Jeg
kan godt lide, at gammelosten
ikke smuldrer for voldsomt.
71 kroner pr. styk for disse
osteanretninger er ikke dyrt.
Frokosten igennem havde
vi fået fadøl til den fornuftige
pris af 59 kroner for et stort
glas. Alt i alt fremstod Café
Toldboden som et solidt bud
på en udforskning af de danske frokosttraditioner. Samlet
set gik vi særdeles tilfredse op
fra kælderbeværtningen.
Brøndums Kummen Akvavit havde bragt os i godt humør, men endnu ikke sat sit
præg på vores bevægelsesmønstre, så det udnyttedes til
fulde på et sidegadeværtshus.

Købehavner Cykeltrøjen

Pris
Kr.

399,-

Fiolstræde 29, København K
Mandag til Fredag 12.00 - 18.00 · Lørdag 11.00 - 15.00
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Cyklen
er en vinder for byen

Mange turister har fundet glæde ved at bevæge
sig rundt på den tohjulede i de københavnske gader.
Flere og flere udlændinge søger til den danske
hovedstad.
TEKST JAN LØFBERG

En regnfuld formiddag i i byen. Der kan komme alt muligt ud
august skulle jeg ind i kystbanetoget fra sidegaderne, en forankørende cykmed min cykel. Som regel er der god list kan pludselig klodse bremserne i
plads op ad sæderne i cykelvognen, for at sige hej til en ven på fortovet,
men denne dag stod tre udlejnings- eller en mor med tomt barnesæde og
cykler plantet over hele togvognens styrthjelm racer af sted for at nå sine
areal. Det var ikke nemt at få cyklen gøremål uden sans for omgivelsernes
på plads, og det besværede jeg mig placering på cykelstien.
København oplever i øjeblikket
om. Jeg kunne godt se, at de tre andre
ansigter lignede spørgsmålstegn. De en opadgående trend som turistby.
forstod ikke dansk. Jeg pegede på Forklaringerne er mange, men der
cykelskiltet og viste, at cyklen skulle er næppe tvivl om, at Restaurant
placeres op ad sæderne og sættes fast NOMA er med til at skabe opmærksomhed om vores by ude i verden.
med en strop.
Det viste sig, at spørgsmålstegnene Krydstogtskibene gør også ophold oftere end set før.
var fra Spanien.
Og så er der altså
De var steget på
cyklen. Det er
toget i Nordsjælvirkelig lykkedes
land og skulle nu
Det er virkelig lykkedes for for København at
ind til storbyen
København at slå sig op på
slå sig op på at
for at cykle. Forat være cyklisternes by.
være cyklisternes
nuftigvis stod de
Det er blevet bemærket
by. Det er blevet
af på Østerport
internationalt, og der til- bemærket interStation. Herfra er
faldet København flere
nationalt, og der
det meget nemflotte ord og diplomer.
tilfaldet Købenmere at bemæghavn flere flotte
tige sig indre Køord og diplomer.
benhavn. Det er
en rodebutik, hvis man forsøger sig Derfor har cykeludlejningsfirmaerne
fra Nørreport Station. Man skal være kronede dage, og turisterne strømret hjemmevant omkring Nørre Vold, mer til for at låne det behagelige
og alligevel bliver til- og frakørsels- transportmiddel.
De seneste to år er turismen i
forhold konstant ændret, så når man
den ene dag skal bringe cyklen ind København steget med 12 procent
fra opgangen nær Nørregade, så er om året. Det kan mærkes, og det glæden lukket den næste eller omvendt. der Wonderful Copenhagen, KøbenNå, men bortset fra disse betragt- havns Kommune, Horesta og andre
ninger, kan jeg som rutineret kø- interesseorganisationer.
Tilsyneladende er både Muhambenhavnercyklist uden hverken bil
og kørekort bramfrit konkludere, at madkrise og finanskrise overståede
udlændingene bemægtiger sig cykel- kapitler, og de nævnes da heller ikke,
stierne i indre by med større og større når ansete aviser og magasiner som
effekt. Og de har åbenbart lært at New York Times, Forbes Magazine
kigge op – sådan som Peter Olesen og Time beskriver danskernes hovedforslår, at de gående gør. Det gør livet stad. Det er blevet til et hav af udlidt farligt fra os andre, men vi ved jo, mærkelser og priser til København.
at man ikke skal køre for hurtigt inde
TURISTER

På visitcopenhagens hjemmeside er der offentliggjort
følgende liste for hædersbevisninger alene i 2012:
Nr. 1 på UECDs liste over de lykkeligste lande I verden (Better Life Index)
DRs Koncertsal er i verdens top-10 for koncertsale (Gramophone)
Københavns Lufthavn er den bedste I Nordeuropa (World Airport Awards)
SAS er Europas mest præcise luftfartsselskab (Flightstats)
The Green Building Award 2012 (the UN City in Copenhagen)
Sustainability Award 2012 (Hilton Copenhagen Airport)
København er I top-25 over verdens mest konkurrencedygtige byer (EIU)
Europas bedste by for “Foodies” (Travel + Leisure)
Verdens bedste forhold for cleantech start-ups (Cleantech group & WWF)
København er verdens næststørste trade-show-city in the world (FashionUnited)
Verdens bedste sportsby i forhold til størrelse (Sport Business Group)
Verdens bedste restaurant for 3. gang i træk, NOMA (Restaurant Magazine)
Det nemmeste sted at gøre business i Europa (The World Bank)

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk
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F O T O : K E N N E T HAVG A A R D

ny krimi af anna grue
har det hele

” Gruelig godt ... Anna Grues nye krimi
om den skaldede detektiv Dan Sommerdahl har det hele.” Weekendavisen

adetsforlag.dk

Læs femte bind i Anna
Grues successerie
jyllandspostensforlag.dk
Et spørgsmål om penge

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

adetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk
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Den personlige rejse
er i høj kurs
TEKST JAN LØFBERG

Brandstrup Travels er specialister i oversøiske rejsemål. Rejsebureauet tilbyder en række
nicheprodukter, som man ikke kan finde hos andre rejsearrangører.
REJSER Spies og Tjæreborg lærte danskerne at rejse.

cykelmageren

Først med bus, siden med fly. Ideen var, at jo
flere mennesker man kunne samle til et fælles
rejsemål, desto billigere fik gæsterne rejsen. Charterturismen var født og har trods gevaldige ture i
rutsjebanen stadig et trofast publikum.
Men i takt med den større individualisering
er der kommet nye og anderledes behov blandt
de rejseinteresserede. Det er ikke længere nok at
stikke fødderne i swimmingpoolen og derefter
indtage hotellets bar. Der skal mere til for at tilfredsstille nutidens kræsne eventyrer. Her kommer
Brandstrup Travels ind i billedet for at tilgodese
de mere og mere opdagelsesrejsende danskere, der
søger længere og længere væk.
Selvfølgelig kan Brandstrup Travels også levere
rejser til de mere kendte og traditionelle rejsemål,
men rejsebureauets grundlægger Per Brandstrup
har siden starten hele tiden forsøgt at udfordre
sine kunder med personlige og mere fleksible
rejsetilbud.
I 1980 ville Per Brandstrup besøge forskellige
afrikanske stammer. Som en anden Dr. Livingstone
kastede han sig ud i eventyret. Han købte nogle
udtjente mandskabsvogne af det vesttyske militær.
Han ombyggede mandskabsvognene og satte bussæder i dem. Herefter var han parat til at foretage
sine ekspeditioner gennem Sahara og på tværs af
det afrikanske kontinent. Et rejsebureau var født,
og efterhånden voksede gæsternes eventyrlyst. Nu
ville de også udforske andre kontinenter, som de
kunne flyve til.
I dag tilbyder Brandstrup Travels en perlerække
af familieudflugter til blandt andet USA. Der er
familietur til Florida, og der er børneeventyr i det
vestlige USA med besøg i blandt andet Legoland
California og Las Vegas.
Blandt de mere eksotiske rejsemål kan nævnes
en rejse til Myanmar – det tidligere Burma. Det tidligere så lukkede land er blevet mere tilgængeligt
efter ophævelsen af Aung San Suu Kyis husarrest.

Brandstrup Travels har fortsat en del rejser til
Afrika, ligesom der tilbydes rejsemål i øerne udfor
Afrikas østkyst, blandt andet Zanzibar og Madagascar. Det er også muligt at komme på en klassisk
safaritur til enten Tanzania, Kenya, Namibia eller
Sydafrika. Rejsebureauet har gennem årene opbygget et godt samarbejde med de bedste lodges på det
afrikanske kontinent.
Mellemøsten, Australien og New Zealand, Syd-

1 klasses
reparationer
fra morgen til
aften eller fra
dag til dag
Håndbyggede
CYKLER
st. kongensgade 57
1264 kbh k
tlf: 3311 1211
www.cykelmageren.dk
åbningstider
Mandag
10.00 - 18.00
tirsdag - fredag
9.00 - 18.00
lørdag
10.00 - 15.00
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østasien og Sydamerika kan du også komme til
gennem Brandstrup Travels. For hver rejse udarbejdes en individuel rejseplan, så man hele tiden
ved, hvornår man skal rejse og indlogere sig på
hotellerne. På brandstrup.dk kan du finde mange
andre interessante rejsemål.

UDKOMMER
Det er en ublandet fryd at fordybe sig i dette værks
rablende underfundige univers, som oversætteren
har transporteret over i et dansk, der sitrer af
dæmpet melankoli, sort humor, sprød poesi og en
nøgtern realisme.

Weekendavisen

29. AUGUST
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Døgnpleje!
-komplet anti-age program

CRÈME MÉTAMORPHIQUE
Anti-Age
Vitamin A Creme
Natcreme

CRÈME PARADOXE
Anti-Age
Chilean Procyanidin Creme
Dagcreme

Videnskabeligt dokumenteret
foryngelseskur.
- virker i hele hudens tykkelse.
Reducerer tydeligt rynker og selv
kraftige solskader.

Procyanidin & Resveratrol-bioteknologi.
Genstarter din hud hver morgen.
Genopbygger hudens integritet.
Trodser aldring og solskader.
Bevarer huden naturligt robust.

50 ml. krukke kr. 380,-

50 ml. krukke kr. 439,-

Dansk Hudpleje I Verdensklasse

www.beaute-pacifique.com
221x315_døgn.indd 1
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