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Københavns top-ti
for USA-turister

BYENS BRAG!
06 TÅRNFALKEN

07 KULTUR

OMDELES TIL SAMTLIGE BUTIKKER, RESTAURANTER & CAFÉER
I 30 år fra 1971 til 2001 var
Preben Harris direktør for
Folketeatret i Nørregade

14 PORTRÆT

Viden er et
vigtigt våben i lusekrigen

20 PLEJE

Dobbelt op på
Torvehallernes
første fødselsdag

22 FØDSELSDAG

Christiansborg, 1218 København K. Mens Folketinget afvikler efterlønnen,
forringer reguleringen af folkepensionen og pønser på at hente skattekroner i de
private pensionskasser, har de ærede medlemmer sikret sig ekstremt gode vilkår,
når de selv trækker sig tilbage.
S:17
FRÅS

BOGTILLÆG
i KØBENHAVNERAVISEN
Digitalisering er
utvivlsomt den største
forandring gennem 5-600
år. Dels er de løse typer
kørt på lossepladsen, dels er
det muligt at fremstille papirløse bøger til læsning på
en skærm. Nu raser diskussionen om den trykte bogs
fremtid. Københavneravisen
findes på nettet, men ville
intet være værd uden papirudgaven.
S:09
BØGER

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.

LEDER

Tag det lige

roligt

Parkeringssom vi næsten har glemt, satte sig et efter- Tforholdene er i forvejen så elendige, at de
T
mæle. Han gjorde en af byens vigtigste ind- færreste kører ind i byen for deres fornøjelses
eknik- og miljøborgmester Klaus Bondam (R),

Med venlig hilsen
Københavneravisen

faldsveje, Nørrebrogade, til et cykel- og slentreområde. Siden da er handelslivet skrumpet
ind, og miljøgevinsten er det så som så med.
og
Bondams afløser, Ayfer Baykal (SF) vil ikke
T
stå tilbage. Hun vil demontere Amagerbroil næste år holdes der kommunalvalg,

gade og Østerbrogade og Valby Langgade og
Nordre Frihavnsgade og Frederikssundsvej.
Bort med bilerne, dikterer hun, Når hendes
parti ikke kan opnå resultater i regeringen,
må sejrene vindes i København.

ag nu og slap af, Mutter Skrap.

skyld. Håndværkere, handlende, kreative folk
osv. bruger bilen som arbejdsredskab og kan
ikke klare sig med rulleskøjter. I forvejen er
det lykkedes at gøre livet surt for de forretninger, der sælger ting, som ikke kan være i
en mulepose.
hvis København skal ende med at
være en burger og caffelattezone for dagT
drivere. Byen er en arbejdsplads, og det bør
ænk,

Bondams overdame respektere.
Københavneravisen
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Københavneravisen bygger
på bydelsaviserne Rendestenen,
Grønnegade Avertissementstidende, Rundetaarn Avis og
Frederiksstaden. Siden 1993 har
borgere og butikker haft glæde
af at læse og annoncere. Københavneravisen har fra 2005 med
stigende styrke bestræbt sig på at
efterleve sit motto:
Nyheder – Nærhed – Nytte.
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15.000 eksemplarer

Næste nummer udkommer
og bliver omdelt fra Torsdag
d 11. oktober 2012.
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Henrik Cavling,
dagbladet Politikens chefredaktør 1905-1927
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»Gaa en tur paa Østergade. Stoffet ligger
i luften. Det skulle være mærkeligt, om De
ikke snublede over et par nyheder.«

AMALIEN

T

KULTORVE

Microvej 4, DK-4300 Holbæk
OPLAG:

BORG

GOTHERSG

TRYK:

NYTORV

NSTEN

VANDKU

NSBORG

CHRISTIA
L
NATIONA
MUSEET

S
KONGEN
NYTORV

NYHAVN

k

?
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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.

og

. . .

. .

...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

Sæt Madsen
af pladsen
næste gang byder
velkommen i JP/Politikens bestyrelsesN
lokale på Rådhuspladsen, vil et væsentligt
år formand Jørgen Ejbøl

punkt på dagsordenen være Ekstra Bladets
fremtid. Ikke nok med, at det trykte oplag
siver dag for dag, avisens omdømme er også
blevet slemt ramponeret efter chefredaktør
Poul Madsens og journalist Jan Kjærsgaards
optræden i den skattekommission, som skal
afklare omstændighederne omkring statsminister Helle Thorning-Schmidts og gemalen
Neil Kinnocks usædvanlige forhold.
har før, under
og efter afhøringen undergravet Ekstra
N
Bladets position. Først ville han ikke sige
arrehatten Poul Madsen

undskyld, så erklærede han skinhelligt spindoktorkulturen krig, som en anden Stalin
søgte han forgæves at slette fire centrale artikler i arkivdatabasen Infomedia, og derefter
fjernede han Kjærsgaard fra Christiansborg
og beordrede ham på ferie, alt imens han lod
sin hustru dække sagen i Ekstra Bladet. Det
så han ingen problemer i.
om at finde en
afløser for Poul Madsen. Inden den seneste
N
affære er der ført samtaler med mindst en
u gælder det for bestyrelsen

kvalificeret kandidat, som dog trak sig i sidste
øjeblik. Bedst vil det være, om den bestyrelse,
der har ansat Madsen, selv undgår at tabe ansigt. Men Ejbøl må ikke tro, at offentligheden
glemmer Madsens pinlige optræden. Giv ham
to års løn og muligheden for at udtale, at han
trækker sig på eget initiativ og for bladets
skyld, og sæt så gang i genrejsningen af den
avis, der engang var Københavns vigtigste
med redaktører som Frejlif Olsen, Victor Andreasen og Sven Ove Gade.
Københavneravisen

Botanisk Have
fornyet og forskønnet

NYRENOVERET Botanisk Have i København har fra 2009
til 2012 gennemgået en forvandling og fremstår smukkere og mere indbydende end nogensinde før. Takket
være en donation på 17 mio. kr. fra A.P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal har Statens Naturhistoriske Museum fået
mulighed for at istandsætte og forny den gamle have.
Botanisk Have er i forbindelse med haverenoveringen
gjort mere publikumsvenlig og udvidet med 10.000 m²
idet Observatoriehøjen, som er indre bys højeste punkt,
er blevet inddraget i haven. Alle stier er blevet istandsat, og Botanisk Have har bl.a. fået flere rekreative
områder, nye vandingsanlæg, formidlingsdrivhuse og
en lille træbrygge ved søen.
Renoveringen er udført i tråd med H.A. Flindts
oprindelige haveplan fra 1874 og med stor respekt for
stedets særlige væsen.
Bag renoveringen står landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz, der bl.a. er kendt for istandsættelserne af
slotshaverne ved Fredensborg og Frederiksborg samt
Kongens Have i København.
”Botanisk Have er en grøn oase til fred og fordybelse, hvor man kan nyde den særlige stemning og
udvide sin viden om planteriget. Med istandsættelsen
af haven får planterne de bedste betingelser for at leve
og gro, og gæsterne får en mere imødekommende have,
der tilbyder en pause i smukke omgivelser midt i den
travle by,” siger Morten Meldgaard, direktør for Statens
Naturhistoriske Museum.

En have til mange formål

Botanisk Have, der også er en del af Københavns
Universitet, fungerer til dagligt som en formidlings-,
undervisnings- og forskningshave og er med sine ca.
9.000 forskellige plantearter Danmarks største levende
plantesamling. Den unikke samling har gjort haven
berømt uden for Danmarks grænser, og med renoveringen får den gamle have de optimale betingelser for,
at samlingen og den særlige stemning, som Botanisk
Have også er kendt for, kan bevares for eftertiden.

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

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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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

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

16:36:00

Byens
brag!

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

Antikke kort

PALÆ_41x40.indd 1

09/06/06 16:36:00

København og omegn år 1658 - 60x48 cm

350,-

Nordisk Korthandel, www.scanmaps.dk
13.10.11

Studiestræde 30, email: post@scanmaps.dk

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

foryngende øjencreme

•
•
•
•

anti-age
mod hævelser
opfrisker øjnene
kollagen booster

Klinisk
bevist effekt og

100%
uden syntetiske
stoffer

Se yngre ud når øjnenes alderstegn korrigeres med sukí skin cares luksuriøse
øjencreme eye lift cellular renewal cream
Besøg Danmarks største økologiske
parfumeri i Grønnegade og få rådgivning
Webshop: pureshop.dk • Fragtfrit over 500 kr.
Butikker: Grønnegade 31 & 36 • Kbh. K • Tlf. 33 17 00 70

for gadagung-gadagung. Det sparer dem også
for tilråb fra gamle sure mænd, der anser
af Tårnfalken
fodgængerovergangene for at være deres territorium og irriteres over at skulle vige for en
pedalatlet. Hun lever i sit eget univers og vil
En sølvglinsende Audi cabriolet holder i kø
på Kongens Nytorv. To friske fyre sidder på ikke forstyrres.
På Amagertorv har et jungleorkester taforsædet, og man spekulerer uvilkårligt på,
hvordan de dog har fået
get opstilling med solide
råd til en bil til 6-900.000
trommer, som får fodkr. Fra stereoanlægget
gængerne til at svinge.
buldrer musikken med
Herlig etniske toner med
rytmeboks og hele svinetempo og temperament,
og så må de kedelige
riet, og man burde måFredhellige er også de
kontorister finde sig i, at
ske være taknemmelig
cyklister, der med øredet er vanskeligt at holde
over, at de generøst vil
propper eller gevaldige
et møde, føre en telefondele deres lydoplevelse
Sennheiser-hovedtelefomed alle os andre. Et øjesamtale eller overhovedet
ner fræser gennem byen
koncentrere sig. Slap dog
blik senere dukker der
uden at kunne høre andet
af, mand, byen er en fest.
en grøn Mazda op, den
end deres favorit indenfor
Har man lyst til at
er ganske vist lukket,
gadagung-gadagung. Det
orientere sig i Magasin,
men fra kabinen lyder
sparer dem også for tilråb
mødes man i hovedindet vedvarende boomfra
gamle sure mænd, der
boom-boom op med en
gangen af en monoton
anser fodgængeroverganstyrke, der svarer til 7,7
sound, der svømmer ud
gene for at være deres terpå Richter-skalaen.
af de opsatte højttalere.
ritorium og irriteres over
Egentlig er det pudDang-dang-dang. Engang
at skulle vige for en pedastod der en mand i unisigt, at de opfindsomme
latlet.
bødekonstruktører i Juform og bød velkommen,
han er sparet væk til
stits- og Skatteministerifordel for et vedvarende
erne ikke har vedtaget,
at støj fra forstærkeranlæg skal koste kassen, ørebombardement af techno, der svarer til de
eftersom det er umuligt at høre udryknings- mekaniske klange, som siver ud af modebutikkøretøjer eller på anden måde orientere sig kerne – formålet er vel sagtens at tiltrække
auditivt i trafikken.
samme publikum.
Fredhellige er også de cyklister, der med
Kampen mod røg og møg er intens og
ørepropper eller gevaldige Sennheiser-ho- insisterende. Mens støj åbenbart anses for
vedtelefoner fræser gennem byen uden at inspirerende. Føj for byens støj..
kunne høre andet end deres favorit indenLurifax
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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

Hvad skal en amerikaner opleve i København? Den danskamerikanske journalist og forfatter Louise Roug Bokkenheuser,
giver svaret i nyhedsmagasinet Newsweek, hvor hun er udenrigsredaktør. Tidligere var hun vært på Globus, den københavnske
Radio 24syvs daglige udenrigsprogram.
KULTUR Bladet har udvalgt ti storbyer, der er et besøg værd: Bangkok, Rom, Chicago, Mexico
City, Beijing, Istanbul, Buenos Aires, Istanbul, Cape Town – and Copenhagen. Selv om Louise
også er københavner (og måske især christianshavner, tyder prioriteringen på), er det altid
sjovt at kigge gennem sine egne vinduer.

Newsweeks top10-liste – med vores kommentarer:
Lagkagehuset

Bagerkæden har absolut hævet niveauet for byens brød. Louise kunne også have peget
på Emmery’s, der er rendyrket økologisk.

STORT SILDEBORD
10 forskellige hjemmelavede
specialiteter af langtidsmodnede sild KR. 119,-

Christiania

Det levende hippiemuseum er stadig et symbol på dansk tolerance og en hyldest til
den avancerede kolonihavekultur – men pas på strisserne, der nu i civil og i kampdragt vil genoptage den håbløse kamp mod Pusher Street.
Carlsberg

Besøgscentret på Gamle Carlsbergvej 11 er ølviden, industrihistorie og nydelse i
samme arbejdsgang. Også for indfødte. På værtshuse: husk at forlange øllet skumskænket.
Davids Samling

En af verdens fineste samlinger af islamisk kunst fra dengang, da verdensreligionen
var på sit kulturelle højdepunkt. I tilgift glæder man sig over Kronprinsessegade og
Kongens Have.
DR’s koncerthus

Prestigebyggeriet i Ørestaden med den blå facade kostede omkring tre milliarder.
Desværre koster koncertbilletterne også en hel del. Nogle af koncerterne vises søndag
aften på DR2.

Nyhavn 5, telefon 33 15 15 88
www.nyhavnsfaergekro.dk

Den Sorte Diamant

Her er der til gengæld gratis adgang; udefra er det arkitektens modige kamp mod
tyngdeloven, der imponerer.
Eiffel Bar

I Wildersgade på Christianshavn finder man dette gemytlige brune værtshus. Louise
kunne også have valgt Byens Kro, Bo-Bi Bar eller Palæ Bar.
Slotskælderen hos Gitte Kik

Klassisk dansk smørrebrødsgastronomi, Louise foretrækker det frem for NOMA. Atmosfæren er mere autentisk, og det er lidt lettere at få et bord end på den ombejlede
Michelin-restaurant. Priserne er også mere moderate.

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

Louisiana

Naturligvis, museet i Humlebæk er outstanding. Især hvis udstillingen er værd at ofre
tid på.
Rundetårn

Det står lige i modsætning til det skæve i Pisa, men fortjener samme berømmelse.
Genial arkitektur, mageløs udsigt, måske Københavns fineste klenodie. Hvad havde
Louise overset?
Torvehallerne

Facit: Vi skal skønne på vores egne seværdigheder og opleve byen med samme nysgerrighed, som når vi selv er i udlandet.

frokost fra 95aftenmenu fra 95Store
Kannikestræde15
Telefon
33125606
www.detlilleapotek.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
Lukket: Helligdage
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Den lysende stjernE
TEKST Christian Kaaber – Bogoplevelser hos Vangsgaards

I dag, 50 efter sin død den 6.
september 1962, står Karen Blixen
som en lysende dansk stjerne i den
moderne litteratur, i Danmark og
i resten af verden. Hun er en af
de meget få internationalt berømte
danskere, og herhjemme er langt de
fleste – også de, der aldrig har læst en
linje af hende – fortrolige med hendes
skarpe, radmagre profil.
Karen Blixens rolle som superstjerne kunne ingen forudse, da hun
mere end midtvejs i livet vendte hjem
fra årtiers liv som kaffedyrkende
plantageejer i Kenya. Året var 1931, og
alt var tilsyneladende tabt for Karen
Blixen, bortset fra den baronessetitel,
hun havde giftet sig til i 1913 ved
afrejsen til Østafrika. Kaffefarmen
havde kostet hendes familie formuer,
og kassen var nu så godt og grundigt
smækket i, at Karen Blixen måtte
flytte hjem og spise nådsensbrød hos
sin gamle mor på Rungstedlund. Sjovt
var det ikke, og Karen bad sin bror,
eventyreren og forfatteren Thomas
Dinesen, om et godt råd. Hun kunne
efter egen opfattelse kun tre ting:
BØGER

Lave mad, tegne og fortælle historier.
Hvad mente Thomas? Prøv med historierne, sagde han. Det skulle vise
sig at være et overordentligt godt råd.
I 1935 udkom i USA en mærkelig
bog af en tilsyneladende dansk forfatter, Isak Dinesen: Seven Gothic
Tales. Bogen vakte international op-

mærksomhed, og snart åbenbaredes
det, at der var tale om Karen Blixen
fra Rungstedlund. Hun oversatte selv
bogen til dansk, Syv fantastiske Fortællinger, som blev en stor succes.
Mange bøger blev det egentlig ikke
til, knap en halv snes plus det løse,
men Karen Blixen voksede til i levende live at blive en særdeles kendt
forfatter både hjemme og ude samt
vel det nærmeste man i 1940’rnes og
1950’ernes Danmark kommer på en
mediestjerne. Hun boede alene, med
et lille tjenerskab, på Rungstedlund
og kom efter krigen til nærmest at
holde hof for de nye generationer af
forfattere og litterater - ”mine litterære starutter”, som hun uimponeret
betegnede dem. Ikke alle gouterede
den aristokratiske åndfuldhed på
Rungstedlund. Den unge og dengang
stærkt feterede lyriker Frank Jæger
skrev således til Ole Wivel, Karen
Blixens forlægger og hjælper udi næsten alt, efter en aften hos baronessen: ”Hele stemningen kedede mig.
Denne evindelige snak om blålys
og fine sætninger og buk og skrab

og Gustava (digteren Jørgen Gustava
Brandt) gudhjælpemig i sort tøj med
hvidstrivret slips.... og først bajere
på bordet fem minutter før jeg gik”.
Frank Jæger tøede dog senere op:
”Jeg kunne meget bedre lide hende på
tomandshånd,” skriver han i et brev
til Thorkild Bjørnvig,”og vi morede os
meget godt sammen. Jeg har nu læst
hendes Syv fantastiske historier, og
de tar vejret fra én”.
Hos Vangsgaards i Fiolstræde kan
du til enhver tid erhverve alle Karen
Blixens bøger i smukke udgaver til
overkommelige priser. Du kan også
se – og erhverve – sjældne og udsøgte
Blixen-ting, for eksempel et eksemplar af den første britiske udgave af
Seven Gothic Tales med dedikation til
en dansk veninde, et eksemplar af en
udgave af samme bog i den danske
version, Syv fantastiske Fortællinger
fra 2002, med illustrationer af dronning Margrethe. Baronessens bog er
signeret af dronningen.

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.

NYHEDER | OMTALE | PRESSE

PREBEN HARRIS: han er
født i 1935 og har dermed
en lang hukommelse
om verden af i går, som
Stefan Zweig kaldte sine
memoirer..................S.14

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

”Det kan ikke gøres bedre.”
ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

Berlingske

Ulrik Langens DET SORTESTE HJERTE er en dramatisk
historie om en tragisk personskæbne i Enevældens København
ekstrabladetsforlag.dk

★★★★★★

jyllandspostensforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk
”ekstrabladetsforlag.dk
Beriger vor viden om og
opfattelse af 1700-tallet …
Det kan ikke gøres bedre.” Bent Blüdnikow, Berlingske
ekstrabladetsforlag.dk

jyllandspostensforlag.dk

”Medrivende skildrer Ulrik Langen, hvor hårdt den danske kongemagt i 1790’ erne slog ned på
David Rehling, Information
borgere, der stod fast på deres rettigheder.”ekstrabladetsforlag.dk
jyllandspostensforlag.dk
FØLG OS PÅ JP/POLITIKENS FORLAG

ekstrabladetsforlag.dk
FÅS OGSÅ SOM

E-BOG

jyllandspostensforlag.dk

POLITIKENSFORLAG.DK
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GHETTOPIGEN
NYHED Historien om percussionisten Simona Abdallah, der er vokset op
i den århusianske ghetto Gellerupparken. Et sted hvor en ung muslimsk
kvinde ikke nødvendigvis har retten til at bestemme over sit eget liv.
Det har Simona Abdallah erfaret på sin egen krop og i Lykkens brud
får vi hendes historie – der på samme tid er en opløftende historie om
personlig frigørelse og en barsk historie om personlige tab.
Simona Abdallah voksede hun op i en stor palæstinensisk flygtningefamilie, der ankom til Danmark som en relativt frisindet familie i 1986.
Efterhånden som tiden gik, blev de indrulleret i den ghettoens indspiste
arabiske miljø, hvor strikse adfærdsnormer, social kontrol og sladder
var en stor del af hverdagen. Det gik især ud over pigernes frihed. Og
det fik Simona Abdallah at mærke, da hun som helt ung indså, at den
eneste mulighed for at komme hjemmefra og væk fra Gellerup var ved
at blive gift.
Simona blev forlovet første gang som 16-årig, men efter fire forlovelser, hvoraf to endte i hver sit ulykkelige ægteskab, stod det krystalklart
for Simona Abdallah, at det hun ville med sit liv ikke kunne forenes med
livet som en god, arabisk hustru. Hun ville være professionel musiker
og leve af at spille på den arabiske darbuka-tromme, som hun havde
forelsket sig i som helt ung, og som det traditionelt er forbeholdt mænd
at spille på.
I dag er 33-årige Simona Abdallah en internationalt anerkendt percussionist, men vejen til drømmekarrieren og personlig selvbestemmelse
har været brolagt med mange konflikter og svære opgør.

Bogtræet drømme,

Simona Abdallah
Lykkens bruds
Informations Forlag
Udgivelse: 31. august

JACOB LUDVIGSEN
SENIOR EDITOR

Ordenes oprindelse er en videnskab
for sig, den kaldes etymologi. Ordet BOG er
ældgammelt og afledt af BØG. Det stammer
fra en tid, hvor man skrev på plader af bøgetræ. Ordbog over det Danske Sprog, der i
28 bind fylder halvanden meter på reolen og
blev udgivet af Gyldendal fra 1919 til 1956,
kan erhverves antikvarisk for mellem 3.000
og 10.000 kr. Indholdet kan hentes gratis på
internettet; her gives den enkle forklaring på
ordet BOG. Tjek sproget.dk.
Intet nutidsmenneske kunne drømme om
at bestille en stak – sikkert kostbare - bøgeplader hos en snedker for at skrive på dem. Da
Johann Gutenberg i Mainz oprettede sit bogtrykkeri i 1450, var det en teknisk revolution;
for første gang kunne man ved hjælp af løse
bogstaver bygge en bogside og trykke den på
papir i mange eksemplarer. Indtil da blev alt
kopieret med fjerpen og blæk. Gutenberg gik
desværre fallit, men hans navn vil for altid
lyse i den europæiske kulturhistorie.
Modeordet paradigmeskift kan oversættes med markant ændring af en opfattelse
eller praksis. Digitalisering er utvivlsomt den
største forandring gennem 5-600 år. Dels er
de løse typer kørt på lossepladsen, dels er
det muligt at fremstille papirløse bøger til
læsning på en skærm. Nu raser diskussionen
om den trykte bogs fremtid.
INTRO

Københavneravisen findes på nettet, men
ville intet være værd uden papirudgaven. Tilgængeligheden, bekvemmeligheden og stofligheden er afgørende kvaliteter, som også i
fremtiden, hvor længe den så end måtte være,
spiller en afgørende rolle for publicister, journalister og læsere. Og læserne bestemmer.
Hvis alle en dag foretrækker den elektroniske
version, vil udgiverne rette sig efter det eller
bukke under.
Netop fordi flere dagblade synes at have
nedprioriteret bogstoffet, har Københavnera-

Digitalisering er utvivlsomt
den største forandring gennem 5-600 år. Dels er de løse
typer kørt på lossepladsen,
dels er det muligt at fremstille
papirløse bøger til læsning på en
skærm. Nu raser diskussionen
om den trykte bogs fremtid.
Københavneravisen findes på
nettet, men ville intet være
værd uden papirudgaven.

visen besluttet at gøre det modsatte. Vi planter hermed et bogtræ, der som alle andre
træer begynder i det små og gradvist vokser
sig store og stærke. Vi ved, at vores læsere vil
værdsætte nyheder om bøger og bogfolk på
papir og glæde sig over træets grønne blade.

desperation
& kærlighed

NYHED Marie Curie (1867-1934) er gået over i videnskabshistorien som
forskeren, der opdagede polonium og radium. Og hun var den første, der
benyttede ordet “radioaktiv” - heraf romanens titel. Som den første
kvinde modtog hun i 1903 nobelprisen, som hun delte med sin mand og i 1911 modtog hun den igen som den første nogensinde, der havde
modtaget prisen mere end en gang.
I sin store og udtømmende romanbiografi, DET BLÅ LYS, tegner Stig
Dalager ikke blot et portræt af videnskabskvinden Marie Curie og hendes
banebrydende forskning, men også af mennesket bag: hendes drømme,
desperation og hendes kærlighed.
Samtidig giver romanen et levende tidsbillede af et Europa i forandring på tærsklen til den moderne tidsalder. Handlingen spænder over
mere end et halvt århundrede: fra 1860ernes russisk besatte Polen over
La Belle Epoque i Paris og helt frem til mellemkrigstiden i 1930erne.
Romanen ligger på flere måder i forlængelse af Dalagers store
H.C.Andersen-roman, REJSE I BLÅT, der er oversat til en lang række
sprog og blev nomineret til den prestigefyldte Impac Prize.

Stig Dalager
Det blå lys
Lindhardt og Ringhof, 664 sider
Vejledende pris: 349 kr.
Udgivelse: 31. august 2012

Alle gode gange tre
Haruki Murakamis 1Q84 BOG 1 - 3

fra Klim

»

Forfatteren kan skabe en hel verden med sine egne spilleregler
lige midt i den historiske etablerede virkelighed. Det er denne
opmuntrende fortællemagi, Murakami udfolder for fuld
udblæsning i tre- bindsværket ‘1Q84’.
♥♥♥♥♥

Kim SKotte, PolitiKen

Kernelæserne kan roligt sænke skuldrene og indstille neglebidningen: dette nye værk imødekommer alle de forventninger, man måtte have til en ægte Murakami.
★★★★★

otto Pretzmann, nordjySKe

‘1Q84’ er en moderne kærlighedshistorie med et vildt og
gådefuldt plot, som er helt umuligt at løsrive sig fra.
★★★★★

jonaS HindSHolm Bentzen, BørSen

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.
larS Bonnevie, WeeKendaviSen

Murakami viser i al sin underfundige mildhed stadig kløer
som få andre forfattere i vor tid.
★★★★★★

«

jaKoB levinSen, jyllandS-PoSten
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NYHED Danmarks

højest dekorerede soldat nogensinde, Niels Oxen,
hutler sig gennem tilværelsen i Københavns Nordvestkvarter. Den
traumeramte krigsveteran lever af at samle flasker og spise madaffald fra supermarkeder.
I håb om at få fred for sine indre dæmoner tager det tidligere
medlem af Jægerkorpset sammen med sin hund til Nordjylland og
slår lejr dybt inde i Rold Skov for at leve det simple liv. Men drømmen bliver til et mareridt for Niels Oxen.
Efter et natligt besøg på et middelalderslot i skovens udkant
mistænkes han pludselig for drabet på slotsherren, en tidligere
ambassadør og stifter af en indflydelsesrig tænketank.
Politiets Efterretningstjeneste dukker påfaldende hurtigt op,
og inden den pressede krigsveteran får set sig om, er han sammen
med den uortodokse Margrethe Franck fra efterretningstjenesten
hvirvlet ind i efterforskningen af en række gådefulde drabssager,
der tilsyneladende kun har ét til fælles: Hængte hunde.
’De hængte hunde’ er første bind i en ny serie om krigsveteranen
Niels Oxen.
Om forfatteren:

Jens Henrik Jensen, forfatter og journalist, slog igennem med trilogien Kællingen i Kraków (1997), Hofnarren i Murmansk (1999) og
Ulven i Banja Luka (2002). Han indledte derefter den anmelderroste
serie om kriminalassistent Nina Portland med Økseskibet (2004),
Kulmanden (2007) og Spøgelsesfangen (2010). Flere af Jens Henrik
Jensens bøger er udgivet i en række europæiske lande.

DRØMMEN
DER BLEV TIL ET

MARERIDT
kampen for
overlevelse
SKØNLITTERATUR Verdens vinter er andet bind i Ken
Folletts store trilogi om det 20. århundrede fortalt
gennem fem familier – to engelske, en tysk, en russisk
og en amerikansk.
Børnene fra Giganternes fald er nu næsten
voksne, og vi følger dem og deres forældre i årene
omkring Depressionen, Den spanske borgerkrig og 2.
verdenskrig – tæt på magtens centrum, på slagmarkerne og i kampen for overlevelse hjemme i byerne.
Verdens vinter er en fortælling om de store
verdens-historiske begivenheder gennem en række
gribende skæbner, som mødes og skilles, krydser
hinanden på tværs af kontinenter og er med til at
præge historiens gang.
Ken Follett er en af verdens bedst sælgende
forfattere og har på verdensplan solgt over 100 millioner bøger, heraf 1 million alene i Danmark. Han er
især kendt for sine store middelalderomaner Jordens
søjler og Uendelige verden og er også nået bredt
ud med sin nye store trilogi om det 20. århundrede.
Første bind Giganternes fald udkom verden over i
september 2010 og er indtil nu solgt i over 150.000
eksemplarer i Danmark. Tredje og afsluttende bind
udkommer i efteråret 2014.

Ken Follett
Verdens vinter
Oversat af: Alis Friis Caspersen
Rosinante, 936 sider
Vejledende pris 399,95 kr.
Udgivelse: 14. september 2012

Jens Henrik Jensen
De hængte hunde
Politikens forlag, 416 sider
Vejledende pris: 300,-kr.
Udgivelse: 18. september 2012

Krimi-debut
KRIMI Cilla og Rolf Börjlind er to af Sveriges mest efterspurgte manuskriptforfattere. Nu debuterer de med krimien Springflod.
På en strand på den svenske ø Nordkoster bliver en ung gravid
kvinde levende gravet ned i den bløde havbund. Kun hovedet stikker op. Endnu er der ebbe – inden længe kommer havet og tager
hende. Politiet får aldrig identificeret den myrdede kvinde, og sagen
forbliver uopklaret. For efterforskningslederen Tom Stilton får det
katastrofale konsekvenser.
Femogtyve år senere plages Stockholm af en række brutale
overfald og mord på hjemløse i byens parker.
Den 23-årige Olivia Rönning går på Politiskolen. Da hun får til
opgave at arbejde med en ’cold case’, vælger hun strandmordet. Som
det første forsøger hun at få fat i Tom Stilton, men den tidligere
efterforskningsleder er forsvundet.
Springflod er første bind i serien om det uortodokse makkerpar
Rönning & Stilton. Bogen er allerede inden udgivelse i Sverige solgt
til 17 lande.

Cilla & Rolf Börjlind
Springflod
Oversat af: Bente Møller Sørensen
Rosinante, 442 sider
Vejledende pris 299,95 kr.
Udgivelse: 7. september 2012

NY STOR
ANM EL D E RROST
ROM ANBI OG R AFI AF

STI G
DAL AG E R

”Marie Curie er stor i sig selv. Kunsten er at
videregive denne storhed. Den behersker Stig Dalager til
fuldkommenhed, og Det blå lys bør overvælde ikke blot de danske,
men også de udenlandske læsere.” Jyllands-Posten

”Det er svært at lægge Stig Dalagers roman fra sig ... Han vil helt fortjent
vinde mange nye læsere med sin roman om madame Curie.” Politiken
”Dalager formår på ubesværet måde at få Maries livshistorie med, så man ser
hende som et helt menneske.” Kristeligt Dagblad

lindhardtogringhof.dk

facebook.com/lindhardtogringhof
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Københavnsk kulturhistorie:

Preben
Harris
ser tilbage
TEKST JACOB LUDVIGSEN FOTO ROBIN SKJOLDBORG

Til sin fars fortrydelse, som titlen fastslår, ville
30 år fra 1971 til 2001 var Preben Harris direktør for Folketeatret i Nørregade. Udover at Preben hellere være skuespiller end elev i hans
ophøje det til en af Københavns mest interessante firma for forlorne tænder. Læseren og føres rundt
scener med plads til både ny dansk dramatik og i det københavnske og aarhusianske teaterliv med
ægte folkelighed gennemførte han en omfattende hele perlerækken af store scenekunstnere fra anmodernisering af bygningskomplekset.
den halvdel af 1900-tallet. Det er mageløs fortælNu har Harris udgivet et bind erindringer af stor lekunst og værdifuld teaterhistorie; de fleste af
kulturhistorisk betydning;
hans kolleger og forbilleder
han er født i 1935 og har
er borte, og portrætterne af
dermed en lang hukommelse
dem har den rette balance;
om verden af i går, som Stefan
de er personlige, men aldrig
Zweig kaldte sine memoirer.
perfide.
Bogen er let læst, men sent
Men tænk, at Holger GaNu har Harris udgivet et bind
glemt, fordi den rummer så
brielsen begik selvmord… det
erindringer af stor kulturmange glimt fra hans teaterhar vist aldrig været fremme.
historisk betydning; han er
Hvem var Gabrielsen? Han
karriere og private liv. Han
født i 1935 og har dermed en
var en af sin tids største skuesparer ikke sig selv.
lang hukommelse om verden af
Barndomshjemmet på Frespillere, mød ham og John
i går, som Stefan Zweig kaldte
Price, Ebbe Rode, John Hahnderiksberg beskrives nøje, og
sine memoirer. Bogen er let
Petersen, Bodil Ipsen, Helge
vi er vidner til et par unglæst, men sent glemt, fordi den
Kjærulff-Schmidt, Johannes
domshændelser. Først var
rummer så mange glimt fra hans
Meyer, Osvald Helmuth, Lily
Preben næbbet overfor præteaterkarriere og private liv.
Broberg og mange andre
sten; da han bad ham nævne
kendte.
den største bog i verden,
Da Harris blev instruktør
foreslog knægten telefonboog direktør, stoppede han
gen, og så måtte han afslutte
som skuespiller – og da han
konfirmationsforberedelsen
hos en anden præst. Da han lige inden højtide- blev pensioneret på Folketeatret, gik han atter på
ligheden og festen gav sin forhadte og sadistiske scenen. Trods sin relativt høje alder er han fortsat
matematiklærer et los i røven, så han havnede i aktiv; senest er han på turné med Shakespeare.
kulspanden, besluttede hans far at sende ham på Hans one man show bærer titlen ”Konger, slyngler
Bogø Kostskole. En damefrisør og en køkkenpige og helte”, oversat af Niels Brunse og iscenesat af
Thomas Bredsdorff, og rummer hele essensen af sågjorde drengen til mand.
PORTRÆT I

vel den engelske dramatiker som den københavnske teaterkonge. Monologen havde urpremiere på
Svanekegården, Harris’ særlige hjemmebane. Han
er deltidsbornholmer og satte sig for en snes år
siden i spidsen for bygning af et kulturcenter i
en forfalden købmandsgård. Her har Harris også
indrettet et teater, hvor han har optrådt i nye
skuespil om systemkritikeren, dr. J. J. Dampe fra
Studiestræde, der under enevælden blev spærret
ind på Christiansø, og Gudhjem store maler, Oluf
Høst. Jo, den gamle gubbe spænder vidt.
For teaterinteresserede og ikke mindst talentspirer, der drømmer om selv at blive skuespillere,
rummer erindringsværket både inspiration og den
værdifulde lange hukommelse, der er vigtig for at
kunne skue frem.

Preben Harris:
Min søn gøgler. Sørgeligt!
Gyldendal, 235 sider.
Vejledende pris: 279,95 kr.
Udkom 31. august 2012

Gå på oplevelse i Nordens største antikvariat
Titusindvis af bøger fra syv århundrede
- et overrødighedshorn af viden

Vangsgaards Antikvariat
Fiolstræde 34
1171 København K

www.vangsgaards.dk
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BYENS FEDESTE
ARBEJDSPLADS
Christiansborg, 1218
København K. Mens
Folketinget afvikler efterlønnen, forringer reguleringen af folkepensionen
og pønser på at hente
skattekroner i de private
pensionskasser, har de
ærede medlemmer sikret
sig ekstremt gode vilkår,
når de selv trækker sig
tilbage.
TEKST JENS PETERSEN FOTO SØREN MOE

FRÅS Efter

10 år på tinge er MF’erne garanteret en lukrativ livslang pensionsordning, som
ville kræve velvoksne indbetalinger på hele
79 pct. af deres løn, hvis deres pensionsordning var opsparingsbaseret. Ekspert kalder
ordningen for Danmarks bedste.

bruttolønpakke på lige fod med grundlønnen,
siger Søren Andersen.
Hvis man betragter politikernes pension
som en del af en samlet bruttolønpakke,
så tjener medlemmerne af Folketinget reelt
mere end en mio. kr. om året. Grundlønnen
er 600.000 kr.

Den guldrandede pensionsordning

Før sommerferien vedtog Folketinget en justering af MF’ernes pensionsvilkår for at komme
yderligere kritik i forkøbet. Men tilbage står,
at de 179 medlemmer af tinget fortsat har den
bedste pensionsordning i kongeriget.
Skulle et folketingsmedlem med 10 års anciennitet i tinget selv spare op til sin pension
som stort set alle andre lønmodtagere, skulle
MF’eren indbetale 474.500 kr. svarende til 79
pct. af sin grundløn på en pensionsordning.
Det viser beregninger, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har foretaget.
- Det er en kongeordning, og man kan
roligt sige, at MF’erne har Danmarks bedste
pension. Der er i hvert fald et stort spring til
de vilkår, vi andre har. De fleste danskere
betaler op til 15 procent af deres løn på
en pensionsordning, men MF’ernes ordning
er så lukrativ, at den sprænger sammenligningsskalaen, siger Søren Andersen, der er
aktuar og direktør i konsulentvirksomheden
Invensure.
- Du kan støde på nogle lignende aftaler
blandt de absolutte topdirektører i landets
største virksomheder, men så lukrative aftaler er ikke hverdagskost. I erhvervslivets top
ser man pension som en del af en samlet

I særklasse

En øm politisk tå et det udtryk, den politiske
kommentator Niels Krause-Kjær bruger om
Christiansborg-politikernes aflønnings- og
pensionsforhold. Men de mener ikke selv, at
de er lønnet i særklasse, selvom de reelt tilhører den ene procent af landets lønmodtagere,
der har den bedste lønpakke:
- Helt generelt, så mener MF’erne ikke,
at de er forgyldte. Og personligt mener jeg
heller ikke, at det er tilfældet. De lever med
nogle lidt mere usikre ansættelsesforhold end
de fleste, og så virker deres politiske karriere
direkte diskvalificerende for mange, hvis de
skal ud og have et job efter en karriere i Folketinget, siger Niels Krause-Kjær til Forsikring
& Pension.
Men han kritiserer, at der ikke total
åbenhed om hele den aflønningspakke, som
MF’erne får:
- Det går naturligvis ikke, at der ikke fuld
åbenhed omkring MF’ernes aflønnings- og
pensionsforhold. Det er da kritisabelt, at deres
aflønning ikke er fuldkommen gennemskuelig og at en betragtelig del af deres aflønning
på den måde er skjult, siger Niels Krause-Kjær.
kbh

MF’ere valgt ind før 2007 har hidtil kunnet få fuld
folketingspension som 60-årige. Det bliver nu
ændret, så deres pensionsalder stiger i takt
med efterlønsalderen. De kan dog fortsat som
60-årige få udbetalt den del af deres pension,
som de har optjent indtil 2007.
MF’erne får fuld løn (eftervederlag) i to år
efter, de har forladt Folketinget. Hvis de får
nyt arbejde, er de hidtil kun blevet modregnet
i folketingslønnen i år nummer to. Nu bliver de
allerede modregnet i år ét, dog først efter at de
har tjent 100.000 kr. ved siden af eftervederlaget.
MF’ernes grundløn og særlige tillæg på i alt
659.000 kr. om året er hidtil blevet reguleret
med den overenskomstmæssige lønstigning
for en tjenestemand i staten i lønramme 38.
Nu skal den reguleres med lønstigningen for
lønramme 37-39 (chefer i ministerier og styrelser) inklusiv bonus og resultatløn. Det betyder,
at MF’erne kan se frem til større lønstigninger
end hidtil.
Kilde: Altinget.dk
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Tivolis opfinder

fortjener en boulevard
TEKST JACOB LUDVIGSEN

HÆDER Tivoli har netop fejret 200 års dagen for
grundlæggerens fødsel. Georg Carstensen (18121857) var en af de største idémagere, København
nogensinde har haft. Som forfatteren Ib Boye skrev:
”Georg Carstensen er en af de mest
eventyrlige skæbner i Guldaldertiden. Han gjorde Danmark festligere
og verden større, og et af hans mange
skaberværker, Tivoli, er Københavns
internationale attraktion”. Tivoli åbnede i 1843.
Man skulle tro, at byen for længst
havde hædret ham ved at opkalde
en gade, allé, plads eller boulevard
efter ham, men det synes man at
have overset.
Edward Carstensen er oldebarn til
Georgs bror, der også hed Edward og
var en fremtrædende diplomat. Nutidens Edward
har gennem 16 år været ansat som produktionsleder i Tivoli med ansvar for Glassalen og Koncert-

salen, og han benyttede 200 års fødselsdagen til at
undre sig over, at Georg ikke har fået en lokalitet
opkaldt efter sig.
Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen, der er

suppleant til Københavns Borgerrepræsentation,
giver Edward Carstensen ret og vil foranledige, at
spørgsmålet rejses i vejnavneudvalget, der i tidens

løb har hædret langt mindre betydningsfulde personligheder med et blåt skilt.
Hvad med Vester Voldgade, der har skiftet karakter fra gennemkørsel til slentreområde? De
fleste har glemt, at Vester Boulevard
i 1954 omdøbtes til H. C. Andersens
Boulevard. Inden da måtte eventyrdigteren nøjes med en beskeden sidegade
til Nansensgade.
Det eneste vejminde for Carstensen
er Alhambravej på Frederiksberg, hvor
Dan Turèll boede (og han har da fået
både Onkel Dannys Plads på Vesterbro
og Dan Turèlls Plads i Vangede). Efter
uoverensstemmelser med Tivolis bestyrelse anlagde Georg Carstensen i 1855
en forlystelsespark ved navn Alhambra
i området, men den blev en fiasko. To
år senere døde Carstensen ludfattig på et koldt
kvistkammer i Gothersgade.
kbh@kbhavis.dk

Kunne du tænke
dig at sende et
postkort herfra?
d
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brandstrup travels
Godthåbsvej 6, Baghuset - 2000 Frederiksberg C
Tel: 33 22 40 40 - www.brandstrup.dk

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,-

brandstrup travels
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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Hinsides
horisonten
To malere, to landsdele og to generationer mødes på udstillingen Hinsides
horisonten. Niels Lergaard (1893-1982), for
hvem Bornholm spillede en særlig rolle, og
Poul Anker Bech (1942-2009), der var tæt
forbundet med Vendsyssel.
De to kunstnere var begge aktive en
landsdel, hvor havet spiller en dominerende
rolle. Fælles for dem er desuden, at de i
landskabsmaleriet stræbte efter at udtrykke
noget fundamentalt om selve den menneskelige eksistens, og at de begge var optaget
af det menneskeskabte, tidsbestemte og forgængelige miljø over for universets overvældende storhed og konstans.
Men der er også en anden, mere direkte
sammenhæng. Lergaard var en kort overgang lærer for Poul Anker Bech på Det
Jyske Kunstskademi, og at eleven var optaget
at lærerens kunst, fremgår tydeligt både af
tidlige arbejder og af en række sene værker,
hvor han direkte kommenterer og citerer
Lergaards malerier.
Udstillingen giver rig mulighed for at
finde spor af Lergaard hos Poul Anker Bech,
for der er ingen tvivl om, at Bech aldrig blev
færdig med Lergaard. Han var en inspiration,
men han var også en sten i skoen. Når det
giver mening at vise de to kunstnere på en
dialog-udstilling, skyldes det netop, at der er
tale om noget mere dybtgående og sammensat end en afsmitning fra lærer til elev. Poul
Anker Bechs livslange optagethed af Lergaard
var fuld af ambivalens – svingende mellem respekt og frustration, beundring og skuffelse.
Udstillingen kan da også ses med fokus på forskellighed. Niels Lergaard valgte
som oftest en høj horisont, når han malede
udsigten over Gudhjem, og han kæmpede
længe og ved hjælp af talløse farvelag for
at opnå den uendelige dybde i havets massive blå flade. Poul Anker Bech lagde ofte

Hvornår har du
sidst oplevet
din by
fra vandet?

KUNST

Fimbul af Poul Anker Bech, 1987

horisonten lavt, når han malede udsigten
over Vesterhavet. Her bærer horisonten en
mægtig og urolig himmel, og på stranden ligger det moderne menneskes ”velfærdsgoder”
henslængt, efterladt som skrammel og som
spor efter det forgængelige liv. Eller måske er
horisonten ikke engang horisontal, og havet
er ved at løbe ud af billedet som af et afløb.
Alt fællesskab til trods demonstrerer udstillingen således også den store afstand
mellem Lergaards 1930er-baserede tillid til,
at han kunne kommunikere et almengyldigt
budskab alene ved fordybelsen i det maleriske stof og enkle, tidløse former, og Bechs
postmoderne behov for at trække tidstypiske
rekvisitter ind i sit univers og for at jonglere
med den maleriske illusion.
Udstillingen vises 1. september - 25. november.
Alle dage kl. 10-16.
ARBEJDERMUSEET,
Rømersgade 22, København K

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

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

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

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

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

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

Nu også
siddepladser

Københavns største
blad- og avisudvalg
er
ke avis er
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Viden er et

vigtigt

våben i lusekrigen
I enhver krig gælder det om at kende sin fjende. I lusekrigen
er fjenden velbeskrevet og på mange måder forudsigelig. Men
trods omfattende videnskabelig forskning, taktiske informationskampagner og veludrustede hjælpemidler er det ikke lykkedes os
mennesker at vinde det afgørende luseslag i hovedbunden.
Lus kan smitte året rundt, men de er
især på krigsstien lige efter ferierne. Navnlig
børn og unge i især 3-10 års alderen ”bytter
lus” under ferierne og tager lusene med i
skole eller daginstitution, hvor lusene flytter
med over i nye sociale grupper. Efter sommerferien tales der om ”store lusesæson” og
midt i august rulles store kampagner ud på
landsplan – men lusene er nogle forbistrede
overlevere.
PLEJE

En sølle fjende

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

DEN BEDSTE FOTOFORRETNING
I SKINDERGADE......

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

I virkeligheden virker lus ikke skræmmende.
De kan nemt opspores med en tættekam. De
er ganske små. De forlanger en god temperatur på omkring de 30 grader celsius. De
overføres kun ved direkte hovedkontakt og
evner kun at holde fast sig fast med små klør i
hårstrået. De lever af blod og tåler ikke at være
væk fra hovedbunden i mere end to døgn.
Kampen bør med andre ord kunne vindes.
Det er primært børn i 3-10 års alderen,
som får lus, men alle kan blive smittet. Den
hyppigste smittekilde er tæt hovedkontakt
under leg. Langhårede børn får oftere lus end
korthårede børn. Faktisk skal hårlængden
være kortere end 0,5 cm, hvis man vil være
sikker på at undgå lus. Derudover er lus mere
udbredt i større byer med stor befolkningstæthed end ude på landet.
Jagten på de små og smittende parasitter
har stået på i årevis. Udvalget af bekæmpelsesmidler er blevet større, og inden for de
seneste år, er silikonebaserede midler, som
indeholder dimeticon, kommet på markedet.
Dimeticon er en silikoneolie, der kort fortalt
ødelægger lusenes luftveje i en mekanisk
proces, så de bliver kvalt.
Fokus på forskning

De silikonebaserede lusemidler afspejler en
stor faglig og videnskabelig interesse omkring lus fra både forskere, producenter og
myndigheder*. Ingen har fundet den endelige
formel i forhold til at forebygge og behandle
lus. Imidlertid er de fleste enige om, at en
kombination af tættekam og lusemidler er at
foretrække – hvis denne indsats vel at mærke
er koordineret på overordnet plan og føres ud
i livet af såvel institutioner/skoler og forældre
i fællesskab.
Den danske biolog Kim Søholt Larsen

forsker i lusenes biologi, i lusemidler og behandlingsformer – og står i spidsen for en
international lusekonference i København.
Han mener, at der med de nye silikonebaserede lusemidler er kommet et gennembrud
i lusekrigen:
”De silikonebaserede lusemidler er godt
nyt for forældre, luseplagede børn og professionelle i sundhedssystemet. Vi har fået
nogle effektive lusemidler, men de skal også
bruges rigtigt. For den enkelte er det isoleret
set optimalt, da et silikonebaseret produkt og
den rette indsats med tættekammen fører til
et godt resultat. Problemet er, at det bestemt
ikke er alle forældre, der interesserer sig for
sagen og anvender produkterne - og de gør
det heller ikke på samme tid”, pointerer Kim
Søholt Larsen.
Bekæmp med rette midler

På apoteket finder du altid sikker viden og
anmeldte produkter, der kan behandle hovedlus. Som forældre til luseplagede børn er
det derfor en god idé at lægge vejen forbi det
lokale apotek:
– Det lader til, at der er mange myter og
forskellige opfattelser af, hvordan man kommer lus til livs. Vi anbefaler forældre at de
sætter sig grundigt ind i emnet og vælger
den løsning, der passer bedst til det smittede
barn. Der findes meget relevant information
om emnet og med de nye lusemidler er der
bestemt gode chancer for at få succes med
behandlingen, udtaler apotekspersonalet.

Gode råd
•

Brug en god tættekam til at identificere
og kontrollere

•

Brug et veldokumenteret lusemiddel

•

Følg brugsanvisningen nøje
og vær omhyggelig

•

Gentag altid behandlingen efter forskrifterne

•

Giv besked til barnets kontakter,
hvis du finder lus

• 	Vær opmærksom på lusenes smitteveje
– og hold øje med børnehave, skole og SFO

SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 7

personlig
indretning
MØBLER På hjørnet af Sankt Annæ Plads og Bredgade ligger
møbelforretningen Montana Mobile, som torsdag den 13.
september åbner dørene for en helt nyindrettet forretning
med inspirerende nyheder fra Montana og Knoll Studio med
flere. Fra kl. 17 inviteres der på loungemusik, delikatesser,
vine og naturligvis masser af inspiration til indretning af
hjemmet og virksomheden.
I forretningen kan du blandt meget andet se Montanas
mediemøbler, designet specielt til opbevaring af f.eks. din
Wii, Boxer-boks og alt det andet tekniske udstyr dit hjem er
fuldt af, og som du ønsker at gemme væk.
En anden nyhed er Montana Wardrobe, et fleksibelt modulopbygget system, der giver mulighed for at udtrykke sin
egen personlige stil og giver garderobeskabet en ny æstetisk
og funktionel værdi. Sæt hjul under modulerne, og gør garderoben mobil, eller hæng det hele op på væggen og skab et
let og luftigt udtryk.
Nyhederne leveres i hele Montanas farvepalet bestående
af 42 lakfarver samt 7 specialoverflader, som selvfølgelig også
kan ses i forretningen.

KBH K
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Telefonens
triumf

Ny udstilling på

ptt-museum.dk

Købmagergade 37
1150 Købmagergade
København 37K
Se hvad vi kan tilbyde jer på www.ptt-museum.dk
1150 København K
Tel. 33
41 09 00
Åbent alle ugens dage kl. 10-16
Tel. 33 41 09 00
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Håndlavede chokolader

Håndlavede chokolader

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

Tandlægerne

Vahlgren, Munk og Schmidt

Dobbelt op på

Torve-

hallernes
første fødselsdag

Tlf. nr.: 36 75 00 50

Hvidovre Stationscenter 212, 2650 Hvidovre
Hj. side: www.hvidovretand.dk
E. post: hvidovretand@mail.dk

23.500 mennesker strømmede stillet op, så man kunne nyde delikatesind og ud af Torvehallerne KBH søndag den serne med tilhørende drikkevarer.
2. september, da det kuSiden
indvielsen
har omkring 4 millinariske slaraffenland
fejrede et års fødselsdag,
lioner kunder været i
begunstiget af flot vejr.
Torvehallerne. Udover
Det normale besøgstal
åbningsmåneden satte
på søndage er ca. 12.000,
marts rekord med
Siden indvielsen har omkring 4
så der var trængsel –
mere end 400.000 bemillioner kunder været i Tormen ikke voldsommere,
søgende. Der er solgt
vehallerne. Udover åbningsmåend at der var plads alle.
156.000 kilo frisk fisk,
neden satte marts rekord med
Smagsprøver
var
41.605 kilo tomater,
mere end 400.000 besøgende.
der mange af, og på
59.280 croissanter og
det udendørs areal
93.600 styk confit de
blev der grillet halve
canard sandwich, en
hummere og tigerrejer til den fornuftige særlig specialitet fra den franske delikapris 100 kr., for blot at nævne et enkelt af tessebutik Ma Poule.
dagens tilbud. Ekstra borde og bænke var
jalu
FØDSELSDAG

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
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ALPACAHUSET
NYHEDER

EFTERÅRS
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

Atleten over
hele KØBENHAVN
Efter at Kurt Bonnerup havde afsluttet et gyldent
kapitel som låsesmed og solgt
sine gode virksomhed til en
af landets største udbydere
var det tid til et nyt eventyr.
Kurt Bonnerup satte sig
for hovedet at ville prøve noget nyt, og opkøbte Østerport
cykler i 2010. Derefter i 2011
kom turene til Pedalatleten
på gråbrødre torv efterfulgt
af Købmagergade 61 og til
sidst Nørrevoldgade 11.
Pedalatleten er navnet på
Indre bys ’nye’ cykelhandler
kæde; 4 butikker med alt
hvad cyklister kan ønske sig.
Racercykler i mange afskygninger til både elite- og
motionsbehov. Lad- og persontransportcykler, tanddem
og sågar tripelcykler findes
også i sortimentet.
Med en omsætning på et
to ciferet millionbeløb årligt, brødføder Pedalatleten
CYKLER

Åbent hus torsdag den 13. september.
Fra kl. 17 inviterer vi på loungemusik, delikatesser, vine og masser
af inspirerende nyheder til indretning af hjemmet og virksomheden.
Velkommen i forretningen.
bredgade 24

|

1260 københavn k

|

t +45 3312 0690
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13 medarbejdere, som er klar
til at servicere dig så du kan
indlever din cykel til reperation først på dagen og for
så at kunne afhente inden
fyraften.
Der er også mulighed for
at leje en kvalitetscykel hos
Pedalatleten, så man let kan

komme rundt og se byens
seværdigheder.
De har mere end 2000 cykler stående på de til sammen
1000 m2 i de fire københavnerbutikker, så der burde altid være mulighed for at finde
sig en cykel der passer til ens
behov.
jp

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

06/07/12 11.50

