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ENSOM I STORBYEN
TEKST CAMILLE BLOMST

Kirsten Thorups er
en af landets bedste kvindelige
forfattere. Hendes talent er den
skuespillerlignende evne til at
gå dybt ind i sin hovedperson og
bruge både sig selv og andre ned
i dybe, stærke, tåkrummende ærlige og menneskelige handlinger
og følelesdetaljer.
Denne roman er hendes voksne
udgave af ”Himmel og helvede”. Hun
har mange af de samme ensomhedsbeskrivelser, toner af forladthed og
misforstået omsorg, men denne gang
har hun rejst sig fra livsskuffelsen og
ser det med overskud og uden selvmedlidenhed.
ANMELDELSE

forpjuskede hjemløse skravl end sig
selv og sin datter.
Et af bogens højdepunkter er den
pinlige klaustrofobiske hverdag i det
frihedssøgende selvfede intellektuelle kollektiv. Det er så ærligt og jeg
elsker Kirsten Thorup for, at hun litterært har skildret den sandhed om
datidens tilsyneladende så åbne og
familiære fællesskaber.
Tara er en selvoptaget, selvdestruktiv 70’er mor-type. Jeg har skræmmende mange venner, der har haft
denne type mor og hun har stadig
ikke ar selvindsigt nok til at begribe,
at hun har haft livslang nedbrydende
indflydelse på sit barn, der i perioder
vælger at flygte fra sin ynkelige mor.

Tara og Siri - mor og datter

Fortællingen om sløve Tara og hendes hyperaktive datter Siri er en
samfundskritisk parodi, der starter i 70’erne. Tara kommer fra Fyn
til København med en drøm om at
blive skuespiller. Hun dropper ud af
en alternativ skuespillerskole og det
er hele hendes livsmønster. Hun vil
være en anden, kan ikke blive i eller
til noget og vil hellere redde andre

sende ungerne i vuggestue og skide
på manden, hvis det passede hende.
Men hvad kom der ud af det oprør?
Sære uharmoniske børn, der hader
deres mødre og i perioder må slette
dem fra deres liv. Og kvinder, der ikke
har at sundt arbejde, ikke har gjort
deres morpligter og i dag drikker vin
og æder nervepiller.
Kirsten Thorup binder med romanen en smuk sløjfe på sin samtid og
sit forfatterskab og forærer os andre
en viden, der ikke skal gemmes væk.
Hun risikerer at blive uvenner med
mange kvinder (og læsere, særligt i
Politiken Plussegmentet) men hun er
tænker nok, at dét er bedre, end en
dag at gå i graven uden at sandheden
er kommet frem.

med en overraskelse om fortælleren,
som er en godbid til den grundige
læser. Det har hun ikke denne gang.
Og det tipper for denne læser over,
da hun i slutningen af bogen vælger
at blive storpolitisk. Men som meget
læst forfatter har man jo lov til at tage
chancen og bruge sin stemme til at
mene noget, sammen med læseren,
om vores verdens foruroligende udvikling, som er bogens store tema.

Modbydelig modigt morportræt

Kirsten Thorup er en modig og stærk
kvinde, at hun har brugt flere år af
sit liv på at skrive dette værk om
sine medsøstre. Vi har lært at de rebelske feminister i 70’erne har reddet
os kvinder fra at stå ved de såkaldte
kødgryder og spilde livet med klatvask og snotnæser på småbørn.
Kvinderne skulle realisere sig selv,

Indadvendt og verdensvendt

Romanen er skrevet fragmenteret, eller det man til tider kunne kalde indforstået og lidt rodet. På den måde er
det ikke hendes største roman, for i
andre slankere værker er hun meget
stram i sin komposition og værket har
et kort, klart sigte og en afrundning

Kirsten Thorup
Erindring om kærligheden
Roman, Gyldendal, 300 Kr.
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CIRKUSREVYEN PÅ BAKKEN

NU MED 80 ÅR I NAKKEN
TEKST JANNIK LUNN

I anledning af Cirkusrevyens 80 års fødselsdag har Søren
Anker Madsen og Ole Sønnichsen
skrevet et flot billedværk i stort format med titlen Cirkusrevyen.
Efter et forord, hvor historien
kort ridses op, følger kapitler om
hver sæson fra 1935 og frem – med
oplysninger om medvirkende og
hvem, der instruerede – ledsaget af
flotte fotografier samt en kort tekst
fra årets største hit. Samtidig er der
morsomme anekdoter, som fx hvordan garderobeforholdene var så primitive i begyndelsen, at Liva Weel,
hver gang hun skulle tisse, måtte ud
at finde et sted i skoven.
Man møder de medvirkende, som
stod for de største klassikere gennem
tiden, og når en skuespiller som Ib
Schønberg, der var med for første
gang i 1944, får man at vide, at han
allerede året efter meldte fra, da han
havde etableret Cirkus Ib i Fælledparken, hvor han havde engageret den
franske verdenssensation Jacques Tati.
ANMELDELSE

Ibbermand

Det forhindrede dog ikke, at samme
Schønberg et par år efter vendte til-

bage og senere døbte Cirkusrevyen
om til Cirkus Ib. Her havde han
foruden at instruere, store succeser
som ”Det var mig og Meloni og Lazarus”, som han i 1950 gav sammen
med Liva Weel. I 1954 havde han et
af sine mest berømte numre, ”Mariehønen”, men allerede her var han
begyndt at skrante, og året efter
måtte han allerede under prøverne
afløses som instruktør af Stig Lommer, og kort efter døde Ib Schønberg
kun 52 år gammel.
Derefter kom de mange år med
Den Gyldenblonde (Poul Sabroe)
som direktør og instruktør. Ind
imellem disse kapitler får man en
”gennemgang af årets gang i Cirkusrevyen” med udvælgelse af numre,
der er indsendt af forfattere, og
som lægges i ja- og nejbunker, prøver, kostumer og pressehåndtering.
Der gøres selvfølgelig meget ud af
de helt store klassikere, og her er
det pudsigt at få at vide, hvordan
nogle af de største, faktisk lå på lager i årevis, før de blev fundet frem
igen. Det gælder både ”Solitudevej”,
der blev Elga Olgas glansnummer,
og ”Hvem har du kysset i din ga-

dedør”, der blev en evergreen. Der
er en hel del numre, som mange
sikkert har glemt, stammer fra Cirkusrevyen fx ”Det må jeg ikke for
mo-ar”, som Arthur Jensen havde
stor succes med i 1953. Langsomt får
man arbejdet sig helt frem til 2015,
og når man ser tilbage på den række
af stjerner, der har optrådt på Bakken, falder navne som Victor Borge,
Osvald Helmuth, Helle Virkner, Preben Kaas og Jørgen Ryg, Dirch Passer, Grethe Sønck og Volmer Sørensen i øjnene sammen med alle de
nyere navne som Claus Ryskjær, Ulf
Pilgaard, Lisbet Dahl, Ditte Hansen,
Andreas Bo og Niels Olsen.

let til en lille plump grimrian, der
til forveksling ligner vores nuværende statsminister. Det er en prægtig tur på Memory Lane, hvor man
ved hjælp af teksterne og en række
fremragende fotografier oplever eller genoplever store humoristiske
højdepunkter i Dansk revyhistorie.

Hendes kongelige røghed

Ser man på Cirkusrevyen i dag,
er det imponerende, at man stadig hvert år får nye indslag af veteranerne, Ulf Pilgaard, som både
kan lave Hendes Kongelige Røghed
Dronning Margrethe, men også
hendes gemal, og imponerende er
det desuden de seneste par år at
se en smuk kvinde som den anden veteran, Lisbet Dahl, forvand-

MASSAGE
KONTORSMERTER | ANSPÆNDTHED | HOVEDPINE | TRÆTHED

55 minutters dybdegående massage på udvalgte punkter. Kun kr. 350,Eller få en velværemassage eller måske ”ryddet op” i irriterende og plagsom anspændthed
med en helkropsmassage for kun kr. 450,Bestil en tid hos DAGENS MASSSAGE lægeexamineret fysiurgisk massør på telefon 29 93 65 69 (gerne sms).
Dagens Massage | Nørre Farimagsgade 19 | 1364 København K | info@dagensmassage.dk | www.dagensmassage.dk

Søren Anker Madsen og Ole Sønnichsen
Cirkusrevyen
222 sider, Stort format
Lindhardt og Ringhof
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STILLE! – NU TEGNER VI PARIS
OMTALE Den

11. maj udgav illustratoren Stine Reintoft sin femte malebog
til voksne. Stine Reintoft er tilbage i
topform med sin sjette malebog til
voksne ”Quiet Please - Vi tegner april
in Paris”, hvor hun tager os med til
byernes by, hvor amorinerne flyver
i luften og kirsebærtræerne springer
ud. Stine Reintoft har tegnet og boet
i april måned 2016 i statens legatbolig
i Paris, og har med denne bog motiverne helt inde på livet. Hun formår,
med hendes kendte streg at gøre de
største seværdigheder, smukke gadehjørner til en fin oplevelse for brugeren, der kan leve sig ind i den parisiske stemning. Der er plads til at
farvelægge med alle farver og komme
”en tur” til Paris med illustrationerne.
Stine Reintoft ønsker, at alle, der
farvelægger hendes bog, får et lille
pust i den travle hverdag og giver sig
tid til at fordybe sig i og glæde sig
ved at tegne og male videre på illustrationerne.
Stine Reintoft har i april 2016 boet
statens legatbolig i Marais-kvarteret, hvor hun har arbejdet på ”Quiet Please - vi tegner april in Paris”.
Bogen er en hyldest il Paris, der for

Stine Reintoft og så mange andre
symboliserer livet, livsglæden, kærlighed, kunst, arkitektonisk skønhed
og kulturhistorie. Det har for Stine
Reintoft været en meget personlig, og
rørende oplevelse at bo i Paris. Set i
bakspejlet har det været vigtigt for
Stine Reintoft, at genvinde glæden og
overvinde frygten, der måske sidder
lidt i mange efter terrorangrebet i Paris i november 2015.
Derfor er denne bog netop en
hyldest til livsglæde og dedikeret til
byen Paris.

Stine Reintoft Reintoft
Quiet Please -Vi Tegner April in Paris
84 sider, Saxo
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HOBBIT I HABBIT

408 SIDERS
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ONDSKABENS

FÆRGE

BOGLADEPRIS KR. 349,95
PRIS TIL KØBENHAVNERAVISENS LÆSERE

KUN 89,- KR.
+ forsendelse 35,- Kr

En personlig livsskildring
men er også et forbløffende billede af Danmark i
forandring. Fra ungdomsoprør og TVs Peberkværnen,
Søndagsavisen Hovedbladet
og erobringen af Christiania
over Bornholmsk befrielseskamp, chefredaktørpost
på Ekstra Bladet og Squash
reklamer til seniorliv som en
af vore førende skarpe penne, forfattere og samfundsrevsere!

Køb den på
www.cdklassisk.dk
eller bestil på
info@cdklassisk.dk

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

"

m/k klip

270,-

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Svenske Mats
Strandbergs Færgen foregår
i løbet af et døgn ombord på
Baltic Charisma, der sejler fra
Stockholm i Sverige til Åbo i
Finland. Ombord er der 1.200
passagerer, som skal underholdes i de 24 timer, turen tager
frem og tilbage. Læseren følger en række af de passagerer,
som har tænkt sig at slå sig løs
og glemme alt om hverdagen.
Der er Marianne, som måske
ser hen til et kærlighedseventyr, drengen Albin, der er sammen med forældrene og som
nyder at være sammen med
kusinen Lo. Der er Dan Appelgren, en halvfalleret sanger og
entertainer, der skal lede karaokebaren, bartenderen Filip
samt Calle, der tidligere har
været ansat på færgen, og som
er med sammen med sin kæreste Vincent, de to veninder
Madde og Zandra, der er ude
for at opleve noget og måske
score.

fatale følger – og fra nu af får
det onde overtaget på Baltic
Charisma.
I præsentationen af forfatteren står der, at han siden
han var 12 år har været besat af Stephen Kings bøger, og
man mærker i høj grad inspirationen. Det er en gyser, hvor
det hele bliver mere og mere
uhyggeligt, og hvor flere og
flere bliver smittet af sygdommen, hvor blod spiller en stor
rolle. Samtidig kan man ikke
lade være med at tænke på
andre dramaer på krydstogtskibe som fx Estonia og Scandinavian Star. Det er måske
ikke lige den roman, man skal
tage med på sin næste sejltur
med en færge, men kors hvor
er den spændende!

BENN Q
– NÅR HAN ER BEDST
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE ”For Ebbe var krigen ikke slut, selvom han aldrig talte
om den. Den havde taget bopæl i ham, han var som en tavs bonde, der
hårdnakket dyrkede sin udpinte jord og frydede sig, når høsten slog fejl,
som var alting Guds fejl.” Sådan tænker hovedpersonen Ebbe Høst et
par år efter afslutningen på Besættelsen, hvor han var modstandsmand.
Det er i Benn Q. Holms De døde og de levende, der begynder med en
sabotageaktion, som går helt galt, hvorefter Ebbe må flygte til Sverige.
Krig og kærlighed
Da han i maj 1945 bliver genforenet med kæresten, Karen, er alt ikke
fryd og gammen, for Karen er gravid, og Ebbe kan umuligt være faren.
Alligevel bliver de to gift, men Ebbe er ikke lykkelig, da han stadig tænker på, hvem af de andre i modstandsgruppen, der er far til datteren
Ellen. Læseren følger også en af de andre modstandsfolk, Erik Scharff,
som var gruppens leder, og som nu er en succesfuld forretningsmand,
men som stadig leder efter eventyr, der kan hamle op med spændingen
fra aktionerne i modstandskampen.
Benn Q. Holm tegner et fint billede af den desillusion, som fulgte i
kølvandet på de dramatiske begivenheder under krigen. De døde og de
levende handler om krig og kærlighed, men også om begær, hemmeligheder, løgne, skyld og drømme. Mange danske forfattere har beskæftiget
sig med perioden, fx Tage Skou Hansen og Klaus Rifbjerg, men alligevel
er der nye spændende detaljer i romanen, der er noget af det bedste,
Benn Q. Holm har skrevet.

Det fatale bid i halsen

Tlf.: 53 56 02 42
Web: kbhavis.dk
Epost: kbh@kbhavis.dk

Så er der et helt hold af mænd
med, som er ombord for at
fejre en polterabend, og én
af dem er Tomas, der er blevet droppet af kæresten Åse,
og som forsøger at hjælpe en
lille dreng, der er syg og venter på sin mor. Hvad drengen
fejler ved man ikke i begyndelsen af bogen, men da han
bider Tomas i halsen, får det

Mats Strandberg
Færgen
Oversat af Allan Hilton Andersen
Modtryk

Benn Q. Holm
De døde og de levende
335 sider, Lindhardt og Ringhof
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EJER BUTIKKEN
- 150 ÅR MED COOP

NESSER
I BERLIN
Normalt er det
krimier Håkan Nesser beriger læserne med, men hans
”almindelige romaner” er ofte
noget af det fineste fra hans
hånd. Elleve dage i Berlin
handler om den lidt kejtede
Arne Albin Hektor Murberg,
hvis far netop en død. Arne har
altid fået at vide, at hans mor
druknede under en sejltur på
Vesterhavet, men på dødslejet
fortæller faren, at hun i sin tid
forlod ham sammen med en
charmerende trubadur med
det festlige navn Egon Lummersten. Farens sidste ønske
er, at Arne skal finde moren
og overbringe hende en æske,
som han ikke må åbne.
ANMELDELSE

TEKST JACOB LUDVIGSEN

OMTALE ”Brugsen – en anderledes forretning?”

fortæller historien om en 150-årig virksomhed, der altid har forsøgt at holde balancen
mellem på den ene side at være en forretning,
der skal løbe rundt, og på den anden side være
en bevægelse bygget på solidaritet og et ønske
om at ’opdrage’ medlemmerne. Det er forbrugeroplysning på et højt plan, skrevet af uafhængige forskere.
Brugsforeningerne bygger på andelstanken, og lige fra starten i 1866, hvor Pastor
Sonne etablerede Thisted Kjøbstads Arbeiderforening, gik Brugsen på to ben: Forretningen skulle give en tilstrækkelig indtjening til at sikre medlemmerne af foreningen
gode og billige varer – og del i dividenden.
Det gode, sunde liv

Efter 2. Verdenskrig gik Brugsen med inspiration fra USA forrest i udviklingen fra
diskbetjent købmandsbutik med begrænset
vareudvalg til et landsdækkende net af selvbetjeningssupermarkeder, der dækker alle
forbrugerens behov for dagligvarer. Via medlemsbladet Samvirke og ved at lancere FDB
Møbler, Madpyramiden og senest Madmanifestet har Brugsen samtidig søgt at sikre medlemmerne en andel i det gode, sunde liv.

forsøget på at etablere et nordisk samarbejde
med Coop Norden blev en fejltagelse i milliardklassen. Forskellige syn på Brugsens formål og fremtid har givet interne magtkampe,
men også fostret karismatiske lederskikkelser, der har formået at styre Brugsen igennem
til Coops nuværende succes som Danmarks
største leverandør af dagligvarer.
Bogen er en fortælling om, hvordan skiftende samfundsmæssige, markedsmæssige
og kundemæssige forandringer gennem 150
år har stillet nye krav til at drive forretning
og fastholde medlemmerne. Historien viser,
at det er blevet tiltagende svært at være en anderledes forretning og dermed også, at brugsbevægelsens ledere har været villige til at gå
på kompromis med det anderledes for at sikre
en fortsat stærk forretningsmæssig position.
jalu@kbhavis.dk

Opkøb, skandaler og udvikling

Brugsens udvikling har været begivenhedsrig
og præget af dramatik:
Opkøbet af Irma i 1982 skabte røre hos
såvel kunder som medarbejdere, og etableringen af Fakta satte spørgsmålstegn ved Coops
selvforståelse som en ”anderledes” forretning.
I 1980’erne jagtede pressen skandalehistorier
i FDB-toppen, og den såkaldte Jagtskandale
bragte den daværende ledelse til fald. Koncepter som ANVA og OBS måtte opgives, og

Knobelsdorffstrasse

Den sidste adresse moren
havde efterladt sig var i Berlin, så derfor begiver Arne sig
til den tyske hovedstad, hvor
han indlogerer sig på Hotel
Munck i Fasanenstrasse. Arne
kan overhovedet ikke tale tysk,
men hans farbror Lennart giver ham et kort kursus inden
afrejsen, og desuden er Arne
udstyret med en parlør.
Da det jo er yderst tvivlsomt om moren, der hedder
Violetta Dufva, stadig bor
på den adresse, Knobelsdorffstrasse 38B, som hun havde
boet i mange år tidligere, og
som hun havde bedt Arnes
far om at sende sit tøj ned til,
hvilket han dog ikke havde
efterkommet, da han havde
foræret det til en genbrugsbutik.

len, og havde fået undervisning
hjemme hos sin far, farbror og
tante, og som femtenårig var
han begyndt at ekspedere i familiens tobakskiosk, og i sin
fritid havde han set masser
af videofilm med Perry Mason, som hans far havde foræret ham. Derfor føler Arne en
samhørighed med Perry Mason, som han spørger til råds
om alt. I Berlin kommer Arne
ud for den ene mere groteske
situation efter den anden. Fx
får han sine sko stjålet, mens
han hviler på en bænk, og da
han på bare fødder går ind i
KaDeWe for at købe de gule
sko, man kan se på romanens
forside, mener han, at han ser
sin mor uden dog at komme i
kontakt med hende. Han møder også den invalide Beate,
der sidder i kørestol, og som
hjælper ham med at lede efter moren. Og i opgangen, hvor
moren skulle være flyttet hen,
møder Arne en gal professor,
som hypnotiserer ham. Derved kommer han ind i et helt
andet univers, en rejse i tiden
- hvor han bliver involveret i
en mystisk hekseproces.
Foruden at være en pragtfuld bog om Berlin er Nessers
roman til tider utroligt morsom. Den kan varmt anbefales. Den er spændende uden at
være en decideret spændingsroman, og hvad det hele ender
med, skal ikke røbes her. Der
er kun at sige: Læs den!
jl

En tumbe

Kristoffer Jensen (red.)
Brugsen - en anderledes forretning?
430 sider, 349,95 kr.
Udgivet af Samvirke i samarbejde med Copenhagen
Business School og Syddansk Universitet

Arne havde som ganske ung
sprunget på hovedet i vandet
fra en klippekant på for lavt
vand, og derved slået hovedet,
så skolekammeraterne efterfølgende havde betragtet ham
som tumbe eller idiot. Derfor
var han blevet taget ud af sko-

Håkan Nesser
Elleve dage i Berlin
Oversat af Jan Mølgaard.
349 sider. Modtryk
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EMALJESKILTENES STORHEDSTID

DA REKLAME VAR KUNST

TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Det

er noget af et pragtværk John Juhler Hansen har begået
med Gadens blikfang, der ved hjælp
af hundredvis af billeder fortæller om
danske emaljeskilte gennem 100 år –
og om dansk kommerciel udendørsreklame i det 20. århundrede.
Der er tale om en nyrevideret udgave af bogen af samme navn, der
blev udgivet af Forlaget Jelling for
nogle år siden. Forfatteren er projektleder ved Industrimuseet i Horsens, hvor han første gang i 1984 udstillede sin samling af emaljeskilte,
og fra 2004 har han været museets
registrator.
Fra skrot til værdi

Det hele begyndte i 1977, da han i et
sommerjob som skraldemand fandt

et emaljeskilt for Gamle Carlsberg
lagerøl i en baggård. Han fik af husets ejer lov til at købe skiltet for 20
kroner, og så gik det ellers hurtigt.
Hver gang Juhler Hansen kom forbi
et sted, hvor der var emaljeskilte, forhandlede han sig frem til fornuftige
priser, der dengang var 20-50 kroner
og i enkelte tilfælde helt op til 100
kroner.
I dag opnår gamle emaljeskilte
nemt hammerslag på auktioner på
20.000 - 45.000 kroner.
Cigaretter og afholdsbevægelse

I bogen fortælles historien om de
mange skilte, hvor forfatteren i 2002
havde kendskab til 1.380 forskellige
emaljeskilte, hvoraf de 800 var i hans
samling. På de mange farvegengivel-

ser vises skilte for så forskellige ting
som forsikringsselskaber, dampskibsselskaber, apoteker og naturligvis varer, hvor de fleste ikke kan fås mere.
Der er herlige slogans på mange, fx
skiltene for kaffetilsætning: ”Der er
Richs, der drik’s” og det konkurrerende mærke: ”Det er Danmark’s der
du’r.” Der er skønne reklamer for margarine, cigaretter, øl, flødeis og flotte
skilte i flere farver for Kawo korsetter og busteholdere, men der er også
emaljeskilte med almene budskaber
som fx Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelses ”Spyt ikke paa
Fortovet” eller afholdsbevægelsens
budskab: ”Bliv Afholdsmand. Tiden
kræver en handlekraftig Slægt”.
Man bliver helt nostalgisk af at
bladre i denne skønne bog, som er

i stort A4-format – og udelukkende
er blevet til ved hjælp af generøse
fondsmidler.

John Juhler Hansen
Gadens blikfang
Danske emaljeskilte gennem 100 år
264 sider, Permild & Rosengreen
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PÅ PETER BANGS VEJ
OG ANDRE UOPKLAREDE SAGER
TEKST JANNIK LUNN

ANMELDELSE Når man læser en god krimi, skal
den forbrydelse, som den handler om helst opklares til sidst, men sådan er det jo ofte ikke
i det virkelige liv.
Derfor kan der til tider være idé i at læse
om kriminalsager, som ikke opklares. Det
er helt forfriskende at granske historikeren
Frederik Strands Uopklaret, der handler om
kriminalhistoriens største uopklarede sager.
Bogen, der har forord af den garvede politiinspektør Bent Isager-Nielsen, går kronologisk
frem ved at begynde med mordet på kong
Erik Klipping, der blev myrdet i Finderup
Lade Skt. Cecilie Nat 1286 og fortsætter med
mordet på Christian den Andens elskerinde
Dyveke i 1517.

Politi på gaderne

På den tid var det ikke ualmindeligt, at konger og adelige blev myrdet, men i begyndelsen
af 1800-tallet, hvor landbefolkningen rykkede
ind i byerne, var en del af dem, der blev myrdet, ganske almindelige borgere. Derfor var
det nødvendigt, at der kom uniformeret politi på gaderne, men samtidig fik politiet også
de civile opdagerkorps, som skulle opklare de
mange forbrydelser, som de nye tider førte
med sig.

fandt sted under Besættelsen, hvor nok mordet på Jane Horney har været mest omtalt,
men også i kølvandet på krigen var det en del
uopklarede sager, bl.a. omkring de såkaldte
Varulve.

Sten og
krystaller
kæmpe
udvalg
fra 10,-

Scandinavian Star

Derefter følger kapitler om forsikringssvindel, hvor den nok alvorligste, mordbranden
på Scandinavian Star her for nyligt er blevet
overhalet af nye belastende oplysninger, der
gør bogens kapitel lidt forældet.
Der er kapitler om forbrydelser mod børn,
og det hele slutter med de såkaldte Cold Cases,
hvor en gammel uopklaret sag via nye oplysninger ender med at blive opklaret. Et eksempel her er sagen om Amagermanden, der blev
afsløret som seriemorder på grund af gamle
dna-spor.
Èn af de mest mystiske sagerer mordet på
den smukke Marie Lock-Hansen i Højbjerg ved
Aarhus, som også udløste talrige konspirationsteorier. Og så skal man naturligvis ikke
glemme hypnosemordet på Nørrebro, hvor
man nok aldrig fik den fulde sandhed at vide.

DU FINDER TUSINDVIS AF
SPÆNDENDE OG ALTERNATIVE
GAVEIDEER HOS TESSIES,

FIOLSTRÆDE 14, KBH. K.

Jack the Ripper

I London sørgede seriemorderen Jack the Ripper for, at opdagerne kom på overarbejde, men
desværre lykkedes det ikke for politiet at finde
frem til, hvem der myrdede de mange prostituerede i bydelen Whitechapel, og her står man
nok stadig med én af kriminalhistoriens største gåder.
I Uopklaret koncentrerer Frederik Strand
sig om sager i Danmark, og den nok mest spektakulære er dobbeltmordet på Peter Bangs Vej
i 1948, en sag, der udløste mange mere eller mindre fantasifulde konspirationsteorier,
men som aldrig er blevet opklaret.
Inden da var der en del forbrydelser, der

Anno 2008
Frederik Strand
Uopklaret - Danmarkshistoriens største
uopklarede kriminalsager
Gennemillustreret med fotografier, 565 sider. L&R

Rosenborggade 2
(lige til højre ved Lagkagehusets hjørne)
www.kultorvet.dk · info@ostenvedkultorvet.dk

SKØNNE VINE TIL
SOMMERENS GLÆDER

79

75

Normalpris op til: 119,75 pr. fl.

SPAR
OP TIL

40,-

Tilbuddene gælder fra den 15. juni t.o.m. den 30. juli 2016. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

FRIT VALG

2013 BENI DI BATASIOLO,
BARBERA D’ASTI, “SABRI” DOC

2015 MIMI PROVENCE ROSÉ

2015 MOONLITE TOSCANA IGT

FRANKRIG

ITALIEN

Vinen er lavet 100% på barbera druen.

Vinen er lavet på druerne Grenache og Cinsault
iblandet en anelse Syrah.

Vinen er lavet på 20% Pinot Grigio, 35% Chardonnay, 30% Vermentino og 15% Trebbiano. Vinen
er den perfekte ledsager til retter med alt godt
fra havet, lette oste og lyst kød. Derudover er den
yderst velegnet som aperitif.

AOV.dk: “Ristet kaffe, blåbær, syrlige kirsebær
og let urtete præg. Meget pirrende rødvin med en
herlig mundrensende frugtsyre. Fadlagret og generøs
Barbera når den er bedst.”
Normalpris 119,75

BT om 2014: “Medium let rosévin, elegant, tør,
harmonisk og flot, let krydret med smag af jordbær,
limefrugt og krydderurter. Supergodt køb.”
Normalpris 99,75

Normalpris 109,75
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