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Ang. Charlotte
Strandgaard:

Rejsekortet
koster 5 mia

Hudløs
selvbiografi

af kvindelyrisk

frontfigur
ANMELDELSE
Du har leveret et stykke
kvindelitteratur, som også kan gøre indtryk på det modsatte køn. Tak for din
fortrolighed, Charlotte Strandgaard. S:10

Klippekortene er tre gange billigere end plastickortet. S:06

Erik Jørgensen 220
Jubilæums kampagne
Sofa i 3 str.
3, 2½ eller 2 pers.
Flere stof og lædermuligheder

Ex. 3 pers. i stof fra 18.500,-

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

2

NOVEMBER 2012 ÅRGANG 7

KBH K

Smokenhagen

Altid
billige
bøger

H
De er begge socialdemokrater
og har været eller er justitsministre. Og hvad er
vad er ligheden mellem Frank Jensen og Morten Bødskov?

DET STORE

BOGUDSALG. DK

så forskellen? Overborgmester Jensen er tilbøjelig
til at ville legalisere hash i København, mens
Bødskov indtager det modsatte synspunkt. Den
ene hæfter sig ved fordelene, den anden ved
ulemperne.

»Cutter« Mehri, der driver en coffeeshop ved
navn Smokenhagen i Lavendelstræde. Han er
ikke bange for at udbrede sin ”propaganja”, selv
om politiet har lukket for salg af rygelse; derimod
kan de ikke hindre ham i at sælge frø og udstyr.
Men ”Cutter” er altså på linje med et flertal i Københavns Borgerrepræsentation, der af Morten
Bødskov har fået nej til en forsøgsordning.

H Den har bølget i næsten 50 år, siden H
amerikanske jazzmusikere og berejste hippier
alleluja, skal den diskussion ikke snart afsluttes?

istorien om, hvordan alkoholforbuddet i USA
gav næring til Al Capone og al hans mafiavæsen turde være velkendt. Sådan er det også gået

bragte de første mængder cannabis til Danmark.
Dengang var narkotikamisbrug begrænset til
læger og sygeplejersker med let adgang til opium.
I dag betragtes besiddelse af blot en enkelt joint
som en narkoforbrydelse, der straffes med 2.000
kr. i bøde og plettet attest. Nu er det kommet så
vidt, at bilister med ugegamle rester af cannabis
i blodet mister kørekortet i tre år. Totalt usagligt.
Det euforiserende stof har færre skadevirkninger
end alkohol, selv om misbrug af begge dele må
frarådes.

her i landet med hash og narkotika, og når der
nu skal ofres milliarder på flere fængselsceller,
skyldes det især den kriminalisering af hash,
som regeringen fortsat praktiserer via politi og
domstole.

H

elten blandt rygerne, og dem er der formentlig mindst 100.000 af her i byen, er Khodr

H
og hvorfor vil de tre
partier ikke finde en løsning, der oven i købet

vorfor skal skatteborgerne finansiere regeringens strudsepolitik,

kunne indebære en ny afgift? Erfaringer fra
Holland, Portugal, Schweiz og flere amerikanske
delstater taler for, at den sunde fornuft også må
komme til Danmark og Smokenhagen.
Københavneravisen

Politihestene
forsvinder
til fordel for fotovogne
Det beredne politi
afskaffes i København. Ved
udgangen af november afvikles afdelingen, skønt
udgiften kun er en million
kroner om året. Hestene er
solgt til Sverige, hvor de
skal gøre gavn i Malmø.
Besparelsen skal veksles til
fotovogne. Regeringen håber, at bilisterne vil køre så
hurtigt, at 100 hastighedsmålere kan tilføre den altid
grådige statskasse ca. 500
millioner i bøder. Den ændrede prioritering besmykkes med ordguirlander om
trafiksikkerhed og sparede
menneskeliv, til trods for
at antallet af færdselsdrab
falder år for år.
I Den Korte Avis, der med
16.000 abonnenter er brudt
igennem på internettet, har
politiassistent Kirsten Mikkelsen, der nu ikke længere
er ridende betjent, anfægtet
ledelsens beslutning:
”Jeg vil meget gerne undskylde over for de handelsdrivende og dem, der ønsker at benytte midtbyen,
for det bliver mindre trygt
at færdes for eftertiden.
Jeg vil også gerne undskylde overfor borgerne i
belastede miljøer, for de vil
ikke længere opleve politi ”i
POLITI
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Næste nummer udkommer og
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december 2012.
»Gaa en tur paa Østergade.
Stoffet ligger i luften. Det skulle
være mærkeligt, om De ikke
snublede over et par nyheder.«
Henrik Cavling,
Dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927

øjenhøjde”, som kan skabe
bro og tillid.
Jeg vil også gerne undskylde overfor livstruede
syge børn på Rigshospitalet, for de får desværre ikke
mere besøg af ryttere og
heste og må undvære den
opløftende oplevelse hver
anden uge, som de ellers
har været vant til. Jeg vil
også gerne undskylde for,
at det ridende politi ikke
længere kan skabe en god
ramme omkring officielle
aktiviteter i byen.
Når man nu ved, at det
er marginalt om noget overhovedet kan spares, er det
da helt galt, at politiledelsen i København i den grad
får lov at tage den ene forkerte beslutning efter den
anden. Undskyld, borgere,
vi vil faktisk gerne gøre det
godt, men vi får desværre
ikke lov”, afslutter Kirsten
Mikkelsen.
I fagbladet Markedsføring ryster fremtrædende
reklamedirektører på hovedet. Det beredne politi
udviser sympatisk autoritet
og passer ind i fortællingen om København på linje
med kongehuset, livgarden
og Den Lille Havfrue.
kbh

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














Bestil via
din telefon.
Mød
os på
facebook.

Brie Fransk

Emmentaler

Gorgenzola

Pr. 100g.

Pr. 100g.

Pr. 100g.

Frit valg

8,95

Hvad end du holder julefrokost for dit ﬁrma, eller
din julefrokost er af privat
karakter, kan man altid
ﬁnde et varieret udbud af
såvel traditionel mad som
mere eksotiske retter hos.

Jule145,- frokost!
9 retter pr. person

Must more than Cheese

Min. 2 couverter.

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

Face to

face
O
Det står allerede i Den
Danske Ordbog. Men det er en stillingsbetegnelse og funkm ordet facer og det deraf afledte at face har fundet
plads i folkemunde er uvist.

tion, som det i bogstaveligste forstand er svært at komme
uden om. Lad os slå fast, at en facer er en gadehverver,
der i modsætning til egentlige tiggere repræsenterer en
velgørende organisation, som har hyret ham eller hende
til at score flere medlemmer.

O
Nu har det fremlagt en betænkning, der foreskriver et konffentlige indsamlinger er reguleret af en lov fra 1972,
og i 2010 blev der nedsat et udvalg til at revidere den.

trolnævn og samtidig giver adgang til, at flere foreninger
kan starte indsamlinger og sende deres facere på gaden.
Antallet af påtrængende personer, der skal appellere til
vores godhed og vække vores dårlige samvittighed, hvis vi
ikke vil støtte denne eller hin organisations kamp for dyr
og mennesker, vil altså stige betydeligt.

O

g udsigten til denne trængsel har fået såvel politikere
som citydirektører fra København og de tre største
provinsbyer til at gøre indsigelse over for justitsministeren.

Alle undersøgelse viser, at folk (og dermed butikkernes
kunder) er trætte af at blive passet op og presset til enten
at forpligte sig til at betale igen og igen, eller til at skulle
afvise en gadehverver, som har været på charme- og sælgerkursus.

O

rganisationerne er, uanset deres ædle formål, regulære
forretninger med ansatte medarbejdere, lokaleudgifter og markedsføringsomkostninger, som skal betales, før

der bliver penge til de fattige, udstødte og lidende. Også
facerne skal have deres hyre. Men de påtrængende forsøg
på at kradse penge hjem fremkalder irritation og ubehag
snarere end offervilje og medfølelse.
Københavneravisen

FEST I HISTORISKE OMGIVELSER

Selskabsmenuer fra

Rømersgade 22

•

1362 København K

• Tlf. 33 93 25 75

Fem hemmeligheder OM

Min bY
TEKST CAMILLE BLOMST

MIN BY Lone

Hørslev er uddannet på Forfatterskolen og har
siden sin debut med digtsamlingen ”Tak” i 2001, både udgivet digte, romaner og sange
især til Mouritz/Hørslev Projektet.
Hun har modtaget flere priser,
blandet andet Jytte Borberg
prisen og det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.
Desuden har hun været en
af de stærke meningsdannere
i panelet Smagsdommerne på
DR.
Lige nu er Lone Hørslev
aktuel med den anmelderoste
digtsamling ” La’ os.”
Hun bor sammen med sine
tvillinger på otte år og efter
et par år på Fanø vendte hun
hungrende hjem til storbyen.
Hun er synlig i bybilledet. Københavneravisen har lokket
hende på Ricco’s Kaffebar i
Studiestræde for at stille hende
fem faste spørgsmål om København.

Hvor ville du sende en turist hen og få den optimale
københavnerstemning?
Bo-Bi Bar i Klareboderne og Eiffel Bar i Wildersgade, der render man
ikke ind i en masse turister. Der er altid nogen, der gør underlige
ting. Synger eller danser, der er fyldt med overraskelser. Jeg har lige
lagt sidste hånd på en ny plade med Mads Mouritz. Vores producer
fra USA Roger Moutenut, der knoklede i døgndrift og kun så studiet.
Han tog en aften på Eiffel Bar og det havde været hele turen værd.
Hvilken en københavneroplevelse vil du anbefale en jyde?
Det er rigtig københavnsk at tage på kanal rundfart. Man kan faktisk
også leje en båd, men hvis der en jyde, så er det nok bedst, at blive
sejlet rundt.
Hvilken burger er den bedste, du har spist i København?
Jeg kan faktisk bedre lide smørrebrød. Hos Frk. Barners Kælder i
Helgolandsgade, fik jeg en fantastisk snapsemad en gang. En udvidet
kartoffelmad med purløg, løg, karrymayonnaise, bacon og benfri sild.
Hvor ville du drikke et glas eftermiddagsvin med en veninde?
Det kommer lidt an på hvor mange penge jeg har. Men hvis jeg har
råd, så nyder jeg, at gå på Falernum på Værnedamsvej, der er kun
smukke mennesker. Hvis man kan holde det ud, ellers må man gå på
Eiffel Bar bagefter. Der er også hyggeligt på Props i Blågårdsgade.
Findes der er sjovt sted hvor du går ud og spiser med dine børn?
Mine tvillinger er vilde med running sushi på Vesterbrogade. De er
godt underholdt med at holde øje med sushibåndet og fladskærmen
med svulstige billeder af blomster og sneklædte bjerge.
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Tiger-butikkerne
købt af kapitalfond
I 2011 omsatte 170
tigerbutikker i 16 lande for
710 millioner kroner med et
årsresultat på 52 millioner
efter skat. Tallene taler deres tydelige sprog om succes,
og grundlæggeren Lennart
Lajboschitz har derfor accepteret et tilbud fra kapitalfonden EQT på 70 procent af aktierne – salgsprisen forbliver
en hemmelighed.
Tiger er et begreb i det
københavnske gadebillede.
Eventyret begyndte, da hans
far kom til at købe et parti
defekte paraplyer, som Lennart og hans kone Susanne
reparerede og solgte med god
fortjeneste på kræmmermarkeder. Profitten rakte til en
rygsækrejse til Kina. Derefter
skaffede de endnu et læs paraplyer, dog uden fejl, samt
en masse solbriller.
På Islands Brygge åbnede
de i 1988 en butik med partivarer, og da svigerinden i
1995 skulle være ferieafløser og spurgte om priserne,
gjorde Lennart det enkelt og
sagde, at alle varer kostede
ti kroner – også de, der før
havde kostet fem. Hermed
havde han udviklet et koncept, der faldt i publikums
smag.
OPKØB

Tiger har nu nået et omfang, hvor de fleste varer må
produceres i en passende
mængde, for restlagre har
sjældent en størrelse, der kan
tilfredsstille efterspørgslen
fra så mange butikker.
Da Tiger for nylig åbnede i
Osaka i Japan, blev hylderne
tømt på få dage og måtte
holde lukket, indtil der var
nye forsyninger af læsebriller, notesbøger, hårbørster og
hvad man ellers kan finde.
Japanerne var begejstrede for
den enkle forretningsidé.
Næste træk er at indrette
caféer ved siden at butikkerne. I Genova er der etableret et serveringssted på
600 kvadratmeter, hvor der
blandt andet skal oplæses
digte. Noget tilsvarende vil
ske i København.
EQT, der blandt andet ejer
en del af rengøringskoncernen ISS, har i årenes løb investeret 80 milliarder i over
100 virksomheder. Kapitalfonde har som målsætning
at tilføre kapital og ekspertise, så virksomhederne kan
vokse og videresælges med
fortjeneste.
kbh

Ny kæde af kaffebarer
vil erobre København
KAFFE Wayne’s Coffee er
ukendt i Danmark, i Sverige,
Norge, Finland, Estland,
Saudi-Arabien og Cypern driver foretagendet 120 kaffebarer, der omsætter 300 millioner kroner og har 40.000
daglige kunder.
Nu vil Wayne’s omkring
årsskiftet åbne på et centralt
sted i København. Derefter
skal foretagendet knopskyde
på franchisebasis, hvilket
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ALPACAHUSET
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Kig ind og
se hvad andre
ikke har

Store Kongensgade 90, 1264 København
Tlf. 33 14 12 28
Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14
www.alpacahuset.dk

betyder, at private kan erhverve retten til at drive en
kaffebar med Wayne’s navn
og koncept. Den amerikanske
gigant Starbucks, der er en
slags forbillede, opererer kun
i Kastrup Lufthavn, men vil
åbne en filial i Bilka i indkøbscentret Fields.
Baresso er Danmarks føren–
de kaffekæde med 44 cafeer.

Den sunde måde at sidde på®
Møbler
efter
mål

kbh

Jupiter

Casa

Alle hvilestole
kan tilpasses
efter Deres
ønske.

Plus

Cantate

Scala

Lyngby: Jernbanepladsen 19-23
Hillerød: Helsingørsgade 10
København: Torvegade 55-57
Roskilde:

Tlf.: 45 87 54 04
Tlf.: 48 24 81 61
Tlf.: 32 57 28 14
Tlf.: 46 32 32 48

RING OG AFTAL TID FOR EN AFPRØVNING EVT. I DERES EGET HJEM

6

NOVEMBER 2012 ÅRGANG 7

KBH K

Dyrt
for
københavnerne:
Frokostbrød.dk
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller og masser
af forskellige frokostmadder.
Siddepladser til 30 personer.

Frokostordning

Vi tilbyder frokostordninger
T NU!

BESTIL D

ROKOS
IN JULEF

Smørrebrødscaféen
St. Kongensgade 92 kld,
København K
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
mobil: 26 29 28 58

Bip-bip-bip

Rejsekortet
koster 5 mia
Klippekortene er tre gange billigere end plastickortet

OFFENTLIG TRANSPORT Rejsekortet, som i de
kommende år skal erstatte kontantbilletter,
klippekort og månedskort, er fortsat i
en indkøringsfase og får mange hårde
ord med på vejen. De samlede omkostninger ved eksperimentet er opgjort til 5 milliarder kroner – og det
er vel at mærke driftsselskabets egen
beregning af udgifterne til indførelse og drift over en periode på 16 år.
I svar til trafikminister Henrik
Dam Kristensen og Folketingets
transportudvalg oplyser Rejsekortet
A/S, at transaktionsudgifterne er 275
millioner kroner om året, når systemet er på plads i 2016. udgiften til
nye kort til passagererne anslås til
19 milllioner, og det franske selskab
Thales skal fra bus- og togselskaberne have 49 millioner om året for
at vedligeholde terminalerne med
de blå punkter. Thales får 1,3 milliarder kroner for selve leverancen
af kortet, standerne og det bagved
liggende system.
Fagmagasinet Ingeniøren har på
baggrund af de oplysninger, de med
stor forsinkelse og ombudsmandens

hjælp har tvunget Rejsekortet A/S til at fremlægge, regnet sig frem til, at indkøb og drift
over en periode på 16 år løber op i
5 milliarder. Hovedparten af den
samlede regning, i alt 3,7 milliarder,
betales af transaktionsomkostningerne, når passagererne tjekker ind
og ud.
Transportministeren har i et af
sine svar anført, at klippekort også
medfører udgifter, men han angiver
ikke noget beløb.
Movia A/S, der driver busserne
I København, er tidligere nået frem
til, at Rejsekortet koster tre gange så
meget som klippekort.
Ingeniøren citerer konsulentfirmaet Pluscon for, at rejsekortet over
en periode på 15 år bliver 2,7 milliarder dyrere end klippekort.
På www.ing.dk kan du se alle detaljerne
i det afslørende regnestykke.

Gigantisk skib
til kaj i Indre By
Tirsdag d. 23 oktober lagde kæmpen Pacific Orca til i Indre By.
Verdens største vindmølle-installationsskib, Pacific Orca, lagde til kaj ved Ofelia Beach. Skibet er 160 meter
langt og 49 meter bredt. Det
er bygget til at installere og
servicere ”kæmpevindmøller” på havet. Det rager godt
op i luften med sine seks ben,
der hver måler cirka 100 meter. Benene kan skydes ned
i havbunden, som gør det
muligt for skibet at presse
sig selv op i 17 meters højde,
SKIBE

selvom det er på 60 meter
dybt vand.
På den måde kan skibet
stå stabilt, mens det monterer
og servicerer de store offshorevindmøller.
Til det bruger skibet sin
enorme kran, der kan løfte
op mod 1200 ton ad gangen.
Skibet er i øvrigt bygget i
Sydkorea. Og dets første opgave bliver vindmølleparken
Dantysk i Nordsøen.
kbh

NYHEDER | OMTALE | PRESSE

At sidestille modstandsbevægelsen under den tyske besættelse

1940-1945 med ungdomsoprøret, som kulminerede
i årene 1965-1971, kan forekomme sært krænkende over for de,

der vitterligt satte livet til. Alligevel er der fælles træk

ved de desperate kampe for et nyt samfund,
som de to ungdomsgenerationer udkæmpede.
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BESØG SOHN.DK
PÅ STAND C2 - 032
KØBER DU FOR 600,- KR.
REFUNDERER VI OVEN I HATTEN
DIN INDGANGSBILLET!

Politik der forandrede
Danmark
Kaare R. Skou
”Velfortjente historier
om den moderne
Danmarkshistorie”
Weekendavisen
”Det er overordnet
en stor fornøjelse at
læse Kaare R. Skous
nyeste bog”
Information

Mød Kaare R. Skou på Faglig Scene
fredag kl. 14.15 eller på vores stand lørdag kl. 15.45

Thorkild Hansen

Kurt L. Frederiksen

”En gedigen bog om en – tør man vel skrive
- stor skribent og et stort forfatterskab.”
**** Fyens Stiftstidende
Mød Kurt L. Frederiksen på vores stand
fredag kl. 16.15 eller på Faglig Scene lørdag kl. 14.15

Drømte mig en drøm

Charlotte Strandgaard

”Fængslende erindringsbog. Nedslag i et
kvindeliv. Det hele fortalt enkelt og ærligt.”
**** Berlingske Tidende
Mød Charlotte Strandgaard på vores stand
søndag kl. 14.45

En PET chefs erindringer

Ole Stig Andersen

”Vi skal takke den tidligere PET-chef for
åbenmundet at fortælle sin historie.”
Berlingske Tidende
Mød Ole Stig Andersen på vores stand
lørdag kl. 11.15

Vredens druer

John Steinbeck

Vredens druer er en af verdenslitteraturens helt store klassikere. Og en klassiker,
der holder! Nu i nyoversættelse.
Mød oversætteren Thomas Krogsbøl på vores stand
søndag kl. 13.15

GODE MESSETILBUD PÅ ALLE TITLER
TILMELD DIG FORLAGETS NYHEDSBREV PÅ WWW.SOHN.DK
KØB BØGERNE HOS BOGHANDLEREN ELLER PÅ WWW.SOHN.DK

Megamessen
og udstillere er vokset, og balancen mellem udbud og efterspørgsel skal vise
sig i praksis.
Man skal nok lede længe efter
JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR
idealister, som mener, at markedsmekanismerne er skadelige for noget så
ophøjet som bøger. Forestillingen om
INTRO År efter år har det været en trofast ”samfundsforlaget”, der overtager hele
tradition, at kulturens vogtere op til kæden fra udvælgelse til distribution, er
Bogforum skrev en kommentar over et en naiv utopi, som knap nok Enhedsliaf følgende temaer:
stens mest ekstreme elementer vover at
vifte med. Hvis samfundet
endelig skulle gøre noget,
- Messen er et kommercielt gedemarked,
kunne momsen på bøger,
hvor den sande kunst svigtes til fordel
der indbringer 800 millioner
for håndarbejde, hobby og healing.
kroner, sænkes eller afskaffes. I Sverige er bogmomsen
– Moderne udenlandske litteratur sæt6 pct., i Frankrig 5,7 pct. I
tes i skammekrogen, fordi forlæggerne
Færøerne er bøger momsfri.
oversætter for få titler, og arrangøBogbranchen fremstilrerne er nærige.
ler en vare, der skal sælges.
Vilkårene er vanskelige, når
– Poesien/børnebøgerne/den smalle litkøbekraften reduceres, når
teratur lades i stikken.
boghandlere lukker, når detailkæderne kræver ublu ra- Kriminalromanerne dominerer, man
batter, når e-bogen truer, når
lefler for den dårlige smag.
der mangler bestsellere – på
– Bogforum er virkelig ikke på højde med den anden side er det blevet
billigere at producere bøger,
Göteborg og Frankfurt. – Det forkerte
udvalget af manuskripter er
publikum tager pladsen op for de virkeenormt, den fysiske bog er
lige kendere.
stadig den foretrukne, og
nye forlag dukker op.
At forfattere og læsere kommer så
Man var simpelthen ikke en ægte kulturalist, hvis man uden forbehold ac- tæt på hinanden (udover de mange
cepterede den årlige fest for bøger af arrangementer, der året rundt foregår
på biblioteker og andre steder) er værdialle slags.
I år har misantroperne sværere ved fuldt for begge parter og for udgiverne,
at aflevere den skriftlige prøve på, at de for hvem bogmessen er et vigtigt pejbefinder sig nogle trin over den gemene lemærke. Man ristes til at sige, at det
hob. Bogforum er flyttet fra Forum til såmænd nok skal gå alt sammen trods
Bella Center, hvor der nærmest er ube- den pessimisme, der er den sikre posigrænset plads, og dermed kan meget nu tion, når man taler kultur.
lade sig gøre. Antallet af arrangementer

Den indre revolution
starter ofte i en god stol

København: Torvegade 55-57
Lyngby: Jernbanepladsen 19-23
Hillerød: Helsingørsgade 10
Roskilde:

Tlf: 3257 2814
Tlf: 4587 5404
Tlf: 4824 8161
Tlf: 4632 3248
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Ang. Charlotte Strandgaard:

Hudløs selvbiografi

af kvindelyrisk frontfigur
ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

Kære Charlotte Strandgaard,
Vi kender ikke hinanden, vi har fælles bekendte,
men ingen fælles fortid fra 60’erne og 70’erne, som
dine erindringer handler om. Alligevel har jeg lært
dig ganske godt at kende ved at pløje mig igennem
dine minder fra fortiden, der for dit vedkommende
begynder 1943; det er nærmest som at have fået
adgang til din aflåste dagbog.
Du tilhører generationen, der ville gøre privatlivet politisk og trække forhænget til side for falskhed
og fortielse, og modigt har du overvundet dig selv
til at lægge meget frem, som du ikke tidligere har
fortalt andre; på den måde bliver din nye bog en
skriftestol, og du bekender jo, at du i din ungdom
var katolik og tilbragte to sommerferier i et fransk
nonnekloster.
Balancen mellem at være ultra venstreorienteret
og religiøs har ikke været nem, og det hjalp dig,
da du ved en fest så Ebbe Kløvedal Reich bede sit
fadervor, og du fandt din konfirmationssamlebog
frem. Så sad I der og morgensang.
Din fortabte far

Det, der gør skildringen af første halvdel af dit liv
værdifuld, er skildringen af din opvækst og forholdet til dine forældre, især din far, dr. phil. Jens
Kruuse, der i sin samtid var en betydelig kulturpersonlighed, kaldet Jyllands Trompet. Han skrev
i Jyllands-Posten, holdt foredrag og udgav snesevis
af lærde og humoristiske bøger. Ham mødte jeg en
enkelt gang ved en premiere i Herning på et skuespil,
jeg havde skrevet; det gav han en god anmeldelse, og
det stemmer overens med din beskrivelse af et åbent
menneske, der havde sympati for ungdommens
impulser, selv om han var borgerlig. I debatterede
sågar med hinanden i Jyllands-Posten.
Du kalder ham ”min bedste ven”, og han er der
altid, når du er ved at komme i vanskeligheder; du

sidder i Bretagne sammen med det hold kammerater, der protegerede dig frem på parnasset, I mangler
penge, og Jens sender et beløb til vin og skaldyr.
I barndomsårene deler du en stor sorg med dine
forældre, da din storebror Hans dør, og det er svært
for jer tre, der er tilbage; langt senere erfarer du, at
din mor havde mistet et barn før jer. Her bruger du
din indfølingsevne til at beskrive ulykkerne, først
med barnets og siden med den voksne datters øjne.
Du fortæller også, hvordan du gennem fire skoleår blev mobbet af fire dumme tøser; det er en
kønsspecifik nedrighed, du her beskriver og får
stampet i jorden, men traumet følger dig hele vejen.
Din mand i Havana

Så bliver du gift og mor til en dreng, du opkalder
efter din savnede bror Hans, og skilt og render ind i
mere eller mindre tilfældige mænd, gifte såvel som
ungkarle. En let genkendelig journalist gør dig gravid, men du skal ikke have noget barn med ham og
rejser til Warszawa for at få en abort, hvilket endnu
ikke var legalt herhjemme, og man føler med dig i
din smerte og fornedrelse og smiler på dine vegne,
da du overvinder din flyskræk og drager til Havana
som solidaritetsarbejder. Du skal plante kaffe, og
i lejren forelsker du dig i en særdeles veludrustet
sort mand. Her bliver din fortælling meget sanselig.
Som læser bliver man lige så indigneret som dig
og din mor, da det viser sig, at din bedste ven har
fundet en yngre model, og at jeres indbyrdes forhold
går i stykker, da han skriver ondskabsfulde breve
til dig, hvor han forlanger, at du skal erklære dig
arveløs til fordel for den kvinde, der har erobret
din far. Han dør i 1978 efter lang tids kamp med
en hjerneblødning, og her slutter din selvbiografi;
halvdelen af dit liv har du hermed lagt blot.
Forinden beskriver du dit produktive, professionelle virke, der ud over digtsamlinger og kvin-

dekamp også omfatter den socialrealistiske spillefilm Ang. Lone, som du skrev sammen med Franz
Ernst, og dine opgaver for børneværnet, hvor du
hjalp truede børnefamilier til et bedre liv. Jeg nød
også historien om dengang, du sammen med Klaus
Rifbjerg, som du kendte fra din barndom, røg
hash på Kulturministeriets trappe i protest mod,
at en teatergruppe havde mistet tilskud på grund
af hashrygning, og du underholder med en konfus
besættelse af Filmskolen på Christianshavn. Aktivist var du og med til at stifte Venstresocialisterne,
men med tiden er du blevet skeptisk over for den
rene socialisme og idealisme.
Du tager læseren vidt omkring fra små kår i
Jylland over en varm og glad århusiansk kulturborgerlighed via din uddannelse på Det Kongelige
Bibliotek og de københavnske miljøer, hvor du slog
dine folder og blev narret til at spise syltetøj med
stærk hash.
Du har leveret et stykke kvindelitteratur, som
også kan gøre indtryk på det modsatte køn. Tak for
din fortrolighed, Charlotte Strandgaard.
Kærlig hilsen
Jacob Ludvigsen

Charlotte Strandgaard
Drømte mig en drøm
Nedslag i et kvindelig
437 sider, 350 kr.
Forlaget Sohn

Cirkus Manera Far, mor og teenager
En krønike om et cirkusdynasti og om ung kærlighed.

NYHED Et stur, stur nummer om et cirkusdynasti i tre generationer
– og alle dets artister. Om klovnen, der har mistet én, han har kær, og
den smidige akrobatpige, der gemmer på en mørk familiehemmelighed.
Om stjernestunder i manegen – og den barske virkelighed, der trænger
igennem, når projektørerne slukkes.
I cirkus, som er en verden i verden, et mikrosamfund med sine egne
uskrevne regler, gælder især disse tre:
Her diskuterer vi ikke politik. Vi taler ikke om religion. Og væk aldrig
en sovende mand!
Centralt i romanen står en kærlighedshistorie, der på bedste Elvira
Madigan-vis udspilles i Tåsinge.

Iselin C. Hermann
Cirkus Manera
Lindhardt og Ringhof
Udgivelse: Netop udgivet

laver mad
NYHED En sjov og anvendelig bog fuld af opskrifter,
som ikke er kedelige. Bogen indeholder kulinariske
fortællinger, pragtfulde tegninger, klassikere på nye
måder, retter som verden aldrig før har set samt tips
til at få børn og teens til at lave mad, som de gider
spise sammen med deres forældre.
Prøv
•
•
•
•
•
•
•

for eksempel:
Hipster-Ostekasket
Romantisk aften med din nabos hund
Papfamiliepizza
Forfør en kunstnertype
Backpacker-diarré
Tragiske kyllingvinger
Grænsekontrol-snack

Kogebogen er skabt af Mikael Wulff og Anders Morgenthaler to personer, der ud over at lave komik i

diverse medier, selv elsker mad og derfor har lavet
dette mesterværk inden for gastronomi. Men for at
det ikke skal gå helt galt, har de fået

Wulffmorgenthaler
Far, mor og teenager laver mad
Politikens Forlag
Udgivelse: 22. oktober 2012
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De første
25 mennesker, der finder Karina H søndag d. 11.
ekstrabladetsforlag.dk
november, klokken 17.15 medbringende denne annonce
modtager en gratis Wulffmorgenthaler Top 1000.

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk
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jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk
FØLG OS PÅ JP/POLITIKENS
FORLAG

jyllandspostensforlag.dk

POLITIKENSFORLAG.DK
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Hip-hip-hippie
Frihedsbølgens storhed og styrt
ANMELDELSE AF JACOB LUDVIGSEN

At sidestille modstandsbevægelsen under den tyske besættelse 1940-1945 med ungdomsoprøret,
som kulminerede i årene 1965-1971,
kan forekomme sært krænkende over
for de, der vitterligt satte livet til.
Alligevel er der fælles træk ved de
desperate kampe for et nyt samfund,
som de to ungdomsgenerationer udkæmpede.
Partisanerne revolterede mod en
besættelsesmagt og det etablerede
Danmark, der længe valgte den bekvemme tilpasning og fordømte sabotage mod tyskere og værnemagere
og først tog frihedskæmperarmbåndet
på, da alle kunne se, hvad vej verdensvinden ville vende.
1950’erne var afdæmpede; her voksede den velstand, som er forudsætningen for velfærd, og Socialdemokratiet levede op til valgløftet: Gør gode
tider bedre.
Netop som arbejderfamilierne efter trange år med angst, mørklægning
og kaffeerstatning havde fået boliger,
fjernsyn og folkevogn, begyndte deres
børn at vende sig mod den forudsigelige tryghed. Til helvede med strygefri skjorter, medisterpølse kl. 18 og
pænheden, fortielsen, disciplinen. De
utaknemmelige møgunger iførte sig
afghanerpelse, tændte hashpiberne
og definerede deres egne frihedsbegreber.
Man mener, at ca. 66.000 danskere
deltog i kampen mod tyskerne, men
den hårde kerne bestod af nogle få
tusinde. På samme måde med den
hippietid, som Peter Øvig Knudsen nu
har kortlagt i to bind. Langt fra alle
unge flyttede i kollektiv og indrettede
bollerum.
ANMELDELSE

Det var i næstsidste øjeblik, Peter
Øvig Knudsen for fem år siden satte sig
for at fortælle om det ungdomsoprør,
der i en periode mellem 1965 og syv år
frem gjorde København, Danmark og
store dele af den vestlige verden til et
anderledes sted at være. Mange er allerede døde, andre lider af erindringsforskydninger, og atter andre vogter
minderne, der ikke skal forvrænges.
Flere har afbrudt samarbejdet med
Øvig i vrede. Derimod har hverken faghistorikere eller samfundsforskere anfægtet fortællingen, som let ville være
visnet i mere akademiske hænder.
Sort/hvidt

Sidste år udkom første bind af Øvigs
beretning om Thylejren i sommeren
1970, og nu foreligger bind to. Her
kan nye læsere for så vidt godt begynde, men bagefter må man starte
fra begyndelsen. Symbolet for Øvigs
krønike er yin-yang, det østerlandske tegn hvor sort og hvidt danner
en cirkel. Den ene bog er hvid og
skildrer glade euforiske dage med
hash, humle og hor blandt 15.000
dagdrivere, freaks, fantaster, fusentaster og flippere på en mark i Thy,
den anden har sort omslag og opruller bagsiden af sommerlejren: mord,
selvmord, kriminalitet, sindssyge,
kønssygdomme, kup og kaos. Lejrens
strippende klovn, den LSD-hærgede
Provo-Knud, dræbte sin ven Cola, den
destruktive Peter Louis-Jensen kompromitterede sommerfestivalen ved
sammen med en bande desperados
at besætte Hjardemaal Kirke og hidse
lokalbefolkningen op i en sådan grad,
at politiet, der ellers blev set som
fjenden, måtte frelse rebellerne fra

at blive flået af fiskere og bønder.
Peter Louis-Jensen vekslede mellem
at kalde aktionen et kunstværk og en
protest mod Vietnamkrigen.
Hans næste ”kunstværk” var at
gøre demonstrationen mod Verdensbankens møde i København i september 1970 så brutal som muligt; samme
indstilling havde en vis Holger Jensen
fra det forbryderkollektiv, der senere
blev kendt som den af Gotfred Appel
dirigerede Blekingegadebande, og som
Peter Øvig gennempløjede i sit forrige storværk. Interessesammenfaldet
mellem den mest rabiate del af hippiebevægelsen og terroristerne fra Blekingegade er ikke til at bortforklare.
Molotovcocktails brugte de begge to.
Men når Øvig så trænger til bunds
i Peter Louis-Jensens tragiske familiebaggrund, får man alligevel forståelse for hans vanskelige sind, der
også formørkedes af jalousi over, at
kunstnerbrødrene Bjørn Nørgaard og
Per Kirkeby havde større gennemslagskraft.

fængende, som man forventer af en
velkomponeret roman.
Hippiernes modstandskamp til fordel for et nyt samfund, der viste sig
at være en utopi og som alle sådanne
uopnåelig, er nu ført til protokol, og
Øvigs mesterværk vil blive stående
som den uovertrufne kortlægning af
et kulturchok, som nogle vil afvise
som uvæsentligt, men som alligevel
fik langtrækkende indflydelse på samværsformer, pædagogik, musik, mad,
mode og kultur i bred almindelighed.
Man kan drøfte, om alle disse impulser var ubetinget positive, men først
når man har have pløjet sig igennem
værket.
Har ungdommen ret eller ligefrem
pligt til oprør? Occupy-bevægelsen
mod finanskrisens skurke bestod af
otte telte på Rådhuspladsen, og fem
rabiate står anklaget for brandbombeterror mod PET, politiet og pelsauktionerne. Men den voldsomme
ungdomsarbejdsløshed kan bryde ud
i noget, som måske vil blive kaldt det
europæiske forår.

Oprør – en ungdomspligt?

Henning Prins, Thylejrens organisator og leder, som Peter Louis-Jensen
gjorde alt for at genere, udtrykte
det således: ”Ingen højrefløjsgruppe
kunne mere effektivt have destrueret
freds- og hippiebevægelsen end Appel-folkene og Hjardemaal-gruppen
kom til at gøre i de dage”.
Peter Øvig er ikke kun journalist,
han er også historiker, dramatiker,
detektiv, dokumentarist og for så vidt
romanforfatter, for selv om de 1176
sider er virkelighed, ikke fiktion, er
hans portrætter og præsentation af
begivenhederne netop så mættede og

Peter Øvig Knudsen
Hippie 2 –
Den sidste sommer
647 sider, 349 kroner
Gyldendal

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
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Nu er Karl Ove Knausgårds
anmelderroste storværk
endelig komplet. Min Kamp
bind 6 er en nådesløs og
selvudleverende skildring af
livet i alle dets nuancer: tvivlen,
ambitionerne og relationerne
til omverdenen.

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

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

PALÆ_41x40.indd 1

Det lille
Apotek

PALÆ_41x40.indd 1

16:36:00

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

09/06/06 16:36:00

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

frokost fra 95aftenmenu fra 95Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606
www.detlilleapotek.dk

13.10.11

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

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
Lukket: Helligdage

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

problemhud reduceres 87%
Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

•
•
•

anti-acne

Acne, rosacea og uren hud
normaliseres og beroliges med
den aktive og helt økologiske
serum pure facial moisture
balancing fra sukí skin care
Besøg Danmarks største
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg
vores webshop: pureshop.dk

beroliger
balancerer

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

Byens

grus

Men så blev der rettet et skæbnesvangert
anslag mod installationen. Den øjensynligt
af Tårnfalken
kunstblinde Morten Riise-Knudsen, Købmagergade 3, iværksatte et stormløb mod KøbenI affaldet ser jeg skønhed, i skønheden ser havns Kommune, og da det ikke hjalp, skrev
jeg affald. Således udtrykte en af 1970’ernes han et vredt brev til Berlingske:
avantgardekunstnere
”Hvad er det, der
sit opgør med fortiforegår, i denne før så
ordentlige hovedstad?
dens borgerlige dekoraHvor er stoltheden hos
tioner, som forestillede
kommunens folk, hos
mennesker og steder
borgerne og grundog umiddelbart kunne
Hvad er det, der foregår,
forstås. Vedkommende
ejerne? Det er en skændi denne før så ordentlige
avancerede siden til
sel, at en grusbunke kan
hovedstad?
Hvor er stoltkongelig hofleveranhenligge i mere end seks
uger på en smuk central
dør. Nutidens disciple
heden hos kommunens folk,
plads”.
fra Akademiet for de
hos borgerne og grundDet kunstblinde opSkønne Kunster sætter
ejerne? Det er en skænden ære i at udtrykke
råb har givet resultat.
sel, at en grusbunke kan
sig gennem installatioBunken er nu ekspehenligge
i mere end seks
ner, hvilket efterårets
deret til de evige grusuger på en smuk central
Copenhagen Art Festimarker, og et fornemt
plads.
eksempel på akademival gav mangfoldige
eksempler på.
kunstnernes kontemIkke mindst Højbro
porære kommentar til
Plads var hjemsted for subtile manifestatio- fortidens forestilling om ro og orden i en
ner med den ætsende fælles titel IVOLIT, hvil- volatil metropol er destrueret. Ydmygt har
ket skulle opfattes som et modstykke til det, kommunen underkastet sig puerile æstetikder er kaldt tivolisering af kulturen. Som et krav uden respekt for eller indsigt i progresoriginalt indslag var der for foden af Absalons siv street arts mangfoldige udtryksformer.
statue placeret en bunke høstgult grus, der
Kun disse fotos kan dokumentere, at homed millioner af ganske fine partikler kunne vedstaden er helt fremme i skoene, når det
symbolisere verdensaltets grænseløshed; dig- gælder fremadrettet forstyrrelsesformater.
teren og filosoffen William Blake (1757-1827)
funderede allerede dengang over universet
Lurifax
i et sandkorn. Andre har erklæret, at der er
flere himmellegemer end sandkorn på jorden,
så her er virkelig brug for den store tabel.
Ved at placere et vognlæs finkornede sten
ønskede kunstnerne at fortælle os noget uudgrundeligt og eviggyldigt om materie og ånd.
Ingen har sagt, at kunst skal være nem at
kode; dens opgave er netop at skærpe tanken
hos beskueren.
Da IVOLIT var pakket sammen og de sidste
ulæselige kunstaviser smidt ud, henlå den
filosofiske bunke stadig ved monumentet for
Københavns krigsherre. Eksperimentet gik
øjensynligt ud på at lade naturens ubønhørlige lov arbejde med materialet, således at
nedbør og natlig urin kunne forvandle det
lille bjerg til en fladere struktur. To fotografier fra september og oktober illustrerer den
anvendte avantgardisme.

Få høreapparater i 2012

- Regeringen foreslår 50% reducering af tilskud til høreapparater
Kom ind og hør nærmere om det nye lovforslag
eller bestil tid til et gratis høretjek allerede i dag.

GRATIS

høreapparater*

* Ved brug af det offentlige tilskud

Hørecenter Hovedstaden
Borgergade 18
1300 København K
Telefon 7070 2328
www.hca.dk
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Morsomt

museum:

Telefonens triumf
i Købmagergade
TEKST JACOB LUDVIGSEN

Forestil dig en verden uden telefon. Ganske vist blev postkasserne tømt og
brevene omdelt syv gange om dagen i København, så kommunikationen
kunne foregå med en vis hast. Men alligevel.
Forestil dig en verden uden telefon.
Ganske vist blev postkasserne tømt og brevene
omdelt syv gange om dagen i København, så
kommunikationen kunne foregå med en vis
hast. Men alligevel. Eller tænk den tanke, at
telefonnettet var ude af drift i seks uger. Det
var tilfældet i 1920, da telefonistinderne på
KTAS strejkede. Nu ville de ikke længere finde
sig i de stramme regler, der blandt andet forbød
dem at være gift.
Jamen, hvad er en telefonistinde? Så sent
som i 1978 blev den sidste manuelt betjente
telefoncentral, Hellerup, erstattet af automatik.
Det 16 meter lange omstillingsbord kan ses på
Post og Telemuseet i Købmagergade, som her
i efteråret har åbnet en permanent udstilling
om telefonens udvikling med hovedvægt på de
seneste knap 100 år. Selve opfindelsen er noget
ældre, og København fik sit første telefonselskab
i 1887. Privatbanken havde nr. 1; det var først og
fremmest bank- og børsfolk, der så fordelen ved
at kunne tale sammen, selv om det var rasende
dyrt. Siden skulle telefonen blive hver mands eje.
HALLO!

tiseringen med drejeskiveapparater og frem
til nutidens lommetelefoner. Den første mobil
fra slutningen af 1980’erne vejede 11,5 kilo og
kostede en formue.
Lidt ældre læsere husker de grønne telefonbokse, som stod over hele byen. Man trådte ind
i det lille rum bag glasruder og lagde ti øre i
møntsprækken. Hvis samtalen ikke gik igennem, fik man pengene tilbage. Tiderne var så
fredelige, at man sagtens kunne have telefonbøger liggende fremme på en hylde, og ingen
drømte om at svine boksen til med infam graffiti. Men idyllen fik en ende, da ”bombemanden fra Gladsaxe” i 1977 anbragte rørbomber,
der skulle udløses, når intetanende åbnede
døren. Flere kom til skade, og panikken var
så stor, at alle døre blev hægtet af og kørt på
lossepladsen. Den unge mand blev sit eget
offer og fik den ene hånd sprængt i stykker;
han idømtes fem års fængsel. Den næste type
telefonautomater var uden døre, og nu er de
sjældne i gadebilledet.
Skibstelefoni

Fra håndsving, til fuldautomatiseringen

Martin Johansen, udstillingens kurator, har
samlet et væld af eksempler på, hvordan telefonen har udviklet sig fra det primitive
udstyr model Matador, hvor man ringede op
ved hjælp af et håndsving, over fuldautoma-

En anden form for telefoni var kystradiostationerne, som formidlede samtaler mellem skibe
til søs og modtagere på land. Især ved skibskatastrofer spillede disse anlæg en afgørende
rolle, og et af dem er bevaret på museet. På
en skærm får man sekvenser fra den drama-

MM Easy In Kid
Str: 28-35.
Farve: Sort
Kun: 599,-

MM Arctic Iceline
Str: 36-48.
Farve: Sort el. hvid.
Kun: 699,-

www.JoF.dk

MM Move
Str: 36-42.
Farve: Brun
Kun: 1199,-

Vinköl 2117
Farve: Rød, sort el
lysegrøn. Str: SXXL. Kun : 2499,-

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

Postordre fra dag til dag
Online betaling

Se dem på:

tiske film ”Blaavand melder storm”
fra 1938, hvor kysttelegrafen spiller
en afgørende rolle. I et hjørne står
en fjernskriver; denne form for bogstavtelefon blev udkonkurreret af først
telefaxen og dernæst internettet. Og så
var der dengang, da man ringede til Frk.
Klokken, når uret skulle stilles.
Udstillingen er ført op til vore dage, hvor
e-mail og internettet bliver en uundværlig
del af hverdagen. Alt er visualiseret, så bedsteforældre, voksne og børn har fornøjelse
af at følge, hvordan vi er nået frem til en
epoke, hvor det ikke er usædvanligt, at man
får sin første lommetelefon, før man er
fyldt ti år.
Der er gratis adgang til Postog Telemuseet i den gamle
postgård i Købmagergade,
og Café Hovedtelegrafen på
toppen byder på formidabel udsigt og lækker mad.
For de yngste er der et
spændende legeland, og i
butikken kan man købe
frimærker, postkort og
plakater. Besøgstallet
nærmer sig 250.000 om
året.
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader
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Hvornår har du
sidst oplevet
din by
fra vandet?

Bredgade 14 - 1260 København K - Tlf. 33 15 13 63
Åbningstider:
tirsdag-fredag kl. 11-17 · lørdag kl. 10-13 · Mandag lukket

6VÌÀÊ°Ê >vjÊ°Ê À>ÃÃiÀi
Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13
www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd 1

11/05/06 10:14:11

True North Parka
Farve: Sort el.
grøn. Str: S-XXL
Før: 1999,Nu: 1499,-

Åndbart regnsæt
Jakke inkl. buks.
Farve: sort, grøn, blå
el. rød. Str: XS-XXXL
Før: 1199,- Nu: 899,-

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

Besøg vor butik
Kun 5 min fra Strøget

Canada Goose
Heli Arctic
7500,Expedition
6500,Trillium
5400,Montebello
5200,Borden
5800,Kensington
6200,-

Stort udvalg i vinterjakker. Bl.a. Canada
Goose, 2117, Haglöfs,
True North m.fl.

Røgovn- rustfri
Før: 499,- Nu: 299,Røgsmuld Kun: 39,-

JoF.dk
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Cyklistforbund angriber politiet:

Spar 15 - 20 %
på dit tele forbrug (Kun til Erhverv)

Gratis analyse
Mail din telefon regning ind og få senest 7 dage efter en uforpligtende gratis analyse, du kan tiltræde eller bruge til
at presse prisen fra din nuværende tele udbyder.

Vi har bedste dækning på TDC platform
Vi har ingen binding
du kan stoppe når du vil
Hvorfor vi hele tiden er nød til at være billigst!

MAIL: pm@2tell.dk · TELEFON: 30 990 990

Stop
jeres
skolemester-attitude!
Cyklisterne er trafikkens gøgeunge. Den operative
leder af Københavns færdselspoliti, Mogens Knudsen,
er utilfreds med den fremherskende egoisme på gader,
veje og cykelstier.
”Jeg er ikke i tvivl om,
at cyklister er fornuftige og
humanistiske borgere, men
når de træder op på jernhesten, træder egoismen frem.
Så handler det om at komme
hurtigst muligt frem, og så
må de andre vige”, udtaler
han til politiken.dk. De kører
over for rødt, på fortovet og
i den modsatte retning på
cykelstierne, og de aner ikke,
hvor farligt det er.
Mogens Knudsen lægger
vægt på, at det langt fra er
alle cyklister, der opfører sig
dårligt.
Pressechef Fritz Bredal
i Dansk Cyklistforbund er
TRAFIK

rasende over, at hans medlemmer kaldes gøgeunger
og mener, at man kan sige
det samme om bilisterne.
Nok skal færdselsreglerne
overholdes, men han er utilfreds med Mogens Knudsens
”skolemesteragtige attitude”.
Politiet må efter hans opfattelse rykke ind i det nye år-

tusinde i stedet for at ”leve i
en bilkultur, hvor han tror, at
København er Los Angeles, og
at alle trafiksystemer er konstrueret til biler.” Bredal kan
god se, at det er et problem,
at nogle – langt fra alle – kører hensynsløst og bringer sig
selv om andre i fare ved at
ignorere rødt lys eller tværs
over fortovet i fuld fart.
”Der er plads til forbedring,
men vi kunne godt tænke os,
at politiet gik mere aktivt ind
i det. Det frustrerer mig”, siger
Bredal og udtrykker ønske om
mere cyklende politi.
Mogens Knudsen svarer,
at der allerede er tohjulede
betjente i Københavns indre
by, men at det ikke er nok.
Derfor er der i år gennemført
300 cykelaktioner, hvor bødeblokken har været flittigt
fremme.
kbh
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Med mor i byen

Croissanter
& græskar

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

Frokostbrød.dk
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,
frokostboller og masser
af forskellige frokostmadder.
Siddepladser til 30 personer.

Frokostordning

Vi tilbyder frokostordninger
ROKOST

IN JULEF

BESTIL D

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

NU!

Smørrebrødscaféen
St. Kongensgade 92 kld,
København K
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37
mobil: 26 29 28 58

TEKST CAMILLE BLOMST

I den moderne pædagogik, kaldet coaching,
arbejdes der med forventningsafstemning, så
for at minimere brok spørger jeg på vej ned
ad Købmagergade mine børn, hvad de vil
opleve på byturen.
Efter al sandsynlighed er det kun mig, der
tænker på at købe vinterfodtøj og komme i
Irma.
Den yngste svarer at klappe en due, den
ældste vil bruge sine lommepenge på en
Halloweenkjole og den mellemste svarer en
croissant. I 70’erne da jeg var en lille pige
med mange krøller og boede midt inde i
København, var netop en croissant
et udflugtsmål. Det var før hele
byen stank af bake-off, og en
croissant var noget eksotisk. Hos Croissanten på
Frederiksborggade reklamerede de med, at dejen blev
fløjet ind fra Paris. Sådan en
historie dikkedikkede min
indre snob under hagen.
Fordi jeg er en croissantsnob guider jeg mine økologiske hjemmelavede børn mod
byens eneste æstetiske plads: Torvehallerne. Hos Fougaz får man for tyve kroner
en oplevelse af en håndrullet croissant med
økologisk rørsukker og smør fra Øllingegård.
Børnene er særdeles håndtamme efter
dette solide smørmåltid. Og min søns ønske
om at klappe en due, er millimeter fra at
blive indfriet, da de sidste krummer på ægte
vulgær rigmandsfacon bliver ofret på en tiggerdue, der hakkede i det fornemme flisegulv
tæt på brødudsalget.

Min ældste datter, der som sin mor, har
hang til udklædning, helmer ikke før hun
har fået en letantændelig rædselskjole, som
skal benyttes til at plage slik i skumringen
til Halloween. For at lokke sin søster med
ind i Fætter BRs syntetiske boble lover hun
hende et øje, der kan falde ud eller et lilla
Draculagebis.
Halloween med dets hæslige udklædninger har taget overhånd og tænk, at blomsterhandlerne vil ydmyge de afskårne blomster,
der har ladet livet, ved at sælge kunstige
græskar til fyrfadslys.
Fætter BR kan tilbyde, at min
datter kan blive vorteheks eller
blodig bøhmand. Efter fyrre
minutter med hovedpine kan
vi heldigvis komme derfra
tomhændede. Belønningen
er myntete i Rådhusstræde
på The a la Menthe. Her
holder jeg foredrag om at
græskar skal laves til suppe
og ikke lamper. Børnene
vrænger på næsen. Men jeg
holder fast i, at i Cambodia, hvor
fattige spilder livet på at sy brandfarlige udklædningsrober, ville de blive glade
for en skål veltillavet græskarsuppe efter en
lang dag på fabrikken. Forført af cafeens
mintgrønne stemning lover jeg min datter
at, hun kan låne min tangokjole og en læbestift, så hun kan narre slik ud af naboerne
i skikkelse af Djævlens datter. Den lille vil
være en farlig prinsesse og spørger, om det
hedder Halloween, fordi man jo siger Hej ved
at hvine, når folk åbner.

Københavns største
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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

Svikmøllens yndlingsoffer 2012

Kulturminister Uffe Elbæk blev
mandag den 5. november kåret
som Svikmøllens yndlingsoffer
2012. Ceremonien fandt sted på
restaurant Huset med det Grønne
Træ på Gammel Torv, der netop har
indrettet en særlig Svikmøllestue,
som det humoristiske årshæfte
vil benytte som redaktionslokale.
Uffe Elbæk takkede for æren og
erklærede sin store sympati for
den politiske satire, der siden 1915
har været Svikmøllens speciale.

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

KOM MED TIL DEN STORE MURAKAMI-FEST

ÅRETS jULEgAvE, DET STORE
TREbINDSvæRK 1Q84, FÅS TIL MESSEpRIS
og alle de populære Murakami-titler nu i helt
nye, smukke paperbackudgaver.
Hør Mette Holm og Kim Skotte samtale om
storværket 1Q84
RøD ScENE fredag kl. 15.30
Og oplev Mette Holm tale om ”MURAKAMI OG
MUSIKKEN” med fire fantastiske musikere live
på scenen.
SEMINAR ScENEN søndag kl. 17.00

DEN ISRAELSKE FORFATTER Og HISTORIKER
ILAN pAppE gæSTER bOgFORUM
”En forfatter som ikke vil være til at komme udenom,
når talen falder på den endeløse mellemøstkonflikt.”

✩✩✩✩✩✩
George Fogh, Sjællandske Medier
Kom og hør Ilan pappe i samtale med forfatteren
Kirsten Thorup.
RøD ScENE fredag kl. 15.00
FAgLIg ScENE fredag kl. 16.15

MøD ÅRETS DANSKE DEbUTANT LEYLA TAMER
”Der er absolut intet tidstypisk over romanen,
men der er til gengæld noget kosteligt over denne
nostalgiske fortælling ...”
Klaus Rothstein, Weekendavisen
Leyla Tamer fortæller om sin anmelderroste
debutroman.
RøD ScENE søndag kl. 16.00

KIG FORbI KLIMS STAND c3-53

