
oKToBEr 2012 - årgang 7 - www.kbhavis.dk omDElES Til SamTligE BuTiKKEr, rESTauranTEr & cafÉEr

04 12 22 2407

bYENs sUs 
På SEgway

smørrEbrøDET 
– DEn KøBEnHavnSKE EgnSrET vaND!DrømmE om EGEN bUTIK?

nu Er DET lEjErS marKED

KøBEnHavn sParEr
EN FormUE På aT

sToPPE bYcYKElPlaN

TrafiK uDlEjning BøgEr cyKlEr KulTurnaT

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

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,-

For de fleste cyklister er det en selvfølge at kunne parkere hvor som helst. 
friheden til at køre direkte til bestemmelsesstedet er dyrebar, og det er ikke altid hen-
synsfuldhed, der gør sig gældende, når stålhesten forlades. Skilte som ”Henstilling af 
cykler forbudt” og ”cykler fjernes uden ansvar” har i mange år været almindelige, men ikke 
respekterede.  S:21

For mænd (eller kvinder) med trang til magt må det være et vidunderligt 
job at lede og fordele de mange tusinde betonspærreklodser, der er blevet en fast del 
af byens inventar. Som en befalingsmand med et tilsyneladende ubegrænset antal tropper 
kan han dirigere rundt med sit fodfolk og etablere spærringer, som man skal have en privat 
krigstank med larvefødder for at trodse. S:06

blændende bog om mirakel-
manden, der gav danskerne middelhavet 
og et godt grin i kraft af sin respektløshed 
og sans for at skabe værdi sammen med 
trofaste medarbejdere.                                  S:09

cYKlEr

TårNFalKENaNmElDElsE

sPIEs, læS 
og Bliv KloG  

04 07TrafiK uDlEjning

KloDsErNEs KamP
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Tlf: 70 20 64 84
Web: www.kbhavis.dk
Mail: kbh@kbhavis.dk 

uDgivEr:
Københavneravisen ApS
c/o VDN Group
Bredgade 19C
1260 Kbh. K
Cvr. 30817664

Københavneravisen bygger 
på bydelsaviserne Rendestenen, 
Grønnegade Avertissements-
tidende, Rundetaarn Avis og 
Frederiksstaden. Siden 1993 har 
borgere og butikker haft glæde 
af at læse og annoncere. Køben-
havneravisen har fra 2005 med 
stigende styrke bestræbt sig på at 
efterleve sit motto: 
Nyheder – Nærhed – Nytte.

uDviKling & annoncEr:
Jens Pedersen
jp@kbhavis.dk
Tlf: 21 64 41 68

TryK:
Trykkeriet - Nordvestsjælland
Microvej 4, DK-4300 Holbæk 

oPlag: 15.000 eksemplarer
 
Næste nummer udkommer 
og bliver omdelt fra Torsdag 
d 8. november 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

KoloFoN

lEDEr

statsbanerne flytter fra den gamle sølvga-
des Kaserne til Høje tåstrup. Hovedkvar-

teret, hvor hver administrativ medarbejder 
havde ca. 45 m² at boltre sig på, er sat til salg 
for 280 millioner. Generaldirektør Jesper Lok 
(morsomt navn til chefen for alle lokomotiver) 
vil vise, at han kan spare. Men det bliver 
spændende at se, om der er kunder til barok-
bygningen fra 1765, som DSB overtog i 1926. 

sandelig, om ikke også direktør Eivind 
Kolding i Danske Bank, der ligesom den 

øverste lokomotivfører stammer fra Maersk, 
bebuder rømning af det af C. F. Harsdorff 
tegnede palæ fra 1797 på Holmens Kanal. Her 
etablerede Landmandsbanken sig i 1875, og 
i 1990 åd Danske Bank, som den nu kaldte 
sig, Handelsbanken og kunne gennembryde 
muren til dens domicil, naboen Erichsens 
Palæ. Hvem har brug for disse ærværdige 
bygninger?

svaret blæser i vinden. Nok har statsad-
ministrationen gennem anden halvdel af 

1900-tallet udvist en forbløffende evne til at 
absorbere ejendomme med mange tusinde 
kvadratmeter i nærheden af Slotsholmen, 
men tiden er ikke inde til at etablere nye sty-
relser, direktorater eller ministerier. Tværti-
mod går tendensen i retning af effektivisering 
og personalereduktioner.

så vi må ikke blive forskrækkede, når stats-
administrationen en skønne dag følger 

tidens trend og bebuder, at Finansministeriet 
frafl ytter Den Røde Bygning fra 1721 og tager 
resten af Slotsholmsgade med sig til en mark 
i Skovlunde eller Ballerup med en forladt 
betonbygning med mulighed for stordrifts-
fordele, S-tog og masser af parkeringspladser. 
Nybyggeri kan også komme på tale som led 
i regeringens kickstart, der skal skabe vækst 
og velstand. Man kan sikkert fi nde en russisk 
eller ukrainsk oligark, som vil betale kontant 
for et privat palæ. Beliggenheden over for 
Christiansborg er jo god.

Københavneravisen

brUGTE 
PalæEr Til Salg

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 fl ere historier i denne avis. Hvis du eller I har en historie, 
som fortjener opmærksomhed, så hold jer ikke tilbage. Skriv til os 
på kbh@kbhavis.dk, så vil vi kigge naturligvis kigge på dit forslag.

Med venlig hilsen
Københavneravisen

GIv os 
ET vINK!



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

189;-
Picnic kurv

Brød, sødt, servietter 
og bestik medfølger.

Store Kongensgade 56         Tlf.: 33 15 50 11        www.ostehjornet.dk

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

Mød 
os på 
face-
book.

Bestil via 
din telefon.

www.ostehjornet.dk

    Tapas eller 
         Picnic kurv?

Picnic kurv 
 Pr. Person
Vin indgår ikke 
i dette tilbud.

99;-
Tapas Tapas 
 1 person

139;-
Tapas Luxus

1 person
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lEDEr 2

Kobberprisen steg i september fra 7,60 dollars til 8,20 dollars 
pr. kilo. Hvor meget en rumænsk eller litauisk skrothandler 

betaler er uvist, 40 kr. kiloet er nævnt, men det er en beklagelig 
kendsgerning, at banditter i ly af mørket fjerner kabler fra jern-
banearealerne og for det meste slipper godt fra det. Det koster 
Bane Danmark hundredevis af millioner, og de københavnske 
passager påføres evindelige forsinkelser.

Kabeltyverierne forstyrrer jernbanedriften, og det er der taget 
højde for i straffelovens § 193, hvorefter der i skærpende 

tilfælde kan idømmes op til seks års fængsel til den, der for-
styrrer offentlig trafi k. Det er ikke sikkert, at vore nattegæster 
ved dette, men man kunne da til en begyndelse opsætte ad-
varselstavler på en række østeuropæiske sprog – og såmænd 
også på dansk. 

Krigserklæringen mod disse samfundsfjendske elementer skal 
gøres total. I juni lykkedes det at få tre serbiske slyngler 

dømt; de fi k hver sølle 60 dage. Nu skal banepersonalet kunne 
ringe direkte til politiet, der så kan rykke hurtigere ud, og der 
er tale om, at hjemmeværnet, der ikke kan foretage anholdel-
ser, skal sættes ind. Men er det nok? Bevæbnede patruljer med 
glubske hunde kan skræmme, og skulle det ske, at en kabeltyv 
rammes af skarpe skud, vil medlidenheden være begrænset. 
Vi vil ikke fi nde os i plyndring – også statuer som Moses, der 
blev fjernet fra Københavns Domkirke, må kunne stå ude hele 
døgnet uden at blive skrællet af rakkerpak, der intet har at 
gøre i Danmark.

Københavneravisen

SliP 
HunDEnE løs

TraNsPorT Drømmen om at prøve en Segway 
kan nemt gå i opfyldelse. Fra butikken Go-
Segway i Niels Hemmingsensgade udgår hver 
dag fl ere guidede ture rundt i København, 
og det er blevet en rigtig god forretning 
for initiativtageren, direktør Uffe Folkmann. 
Ifølge epn.dk har indtjeningen rundet 1,5 
millioner kroner. Køretøjet, der ikke har fået 
et dansk navn, er selvbalancerende og drives 
af en elektromotor. Man styrer den med 
kroppens bevægelser, der registreres af et 

antal indbyggede gyroskoper. Topfarten er 
22 km/t.

Go-Segway råder over 36 tohjulede 
maskiner og har 12 deltidsansatte 
medarbejdere, der fortæller og giver 
instruktioner via trådløst radiosystem. Den 
korteste tur varer en time og koster 350 kr. 
Vil man eje en Segway, er prisen 70.000 kr.

kbh

bYENs sUs 
På sEGWaY
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Den sunde måde at sidde på®

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

Lyngby: Jernbanepladsen 19-23 Tlf.: 45 87 54 04
Hillerød: Helsingørsgade 10 Tlf.: 48 24 81 61
København: Torvegade 55-57 Tlf.: 32 57 28 14
Roskilde:  Tlf.: 46 32 32 48

Møbler
efter 
mål

Alle hvilestole 
kan tilpasses
efter Deres 
ønske.

Plus

Jupiter

Cantate

Casa

Scala

ALPACAHUSET

Store Kongensgade 90, 1264 København
Tlf. 33 14 12 28 

Åbningstider: Tirsdag - fredag kl. 11-17 og lørdag kl. 10-14
www.alpacahuset.dk

KULTURNATTEN: Fredag 12. oktober åbent til kl. 21.00
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Kig ind og 
se hvad andre

ikke harPORCELÆN I slutningen af 1700-tallet ville Christian den 7. im-
ponere den russiske kejserinde, Katharina. Derfor besluttede 
han at bestille århundredets pragteksemplar af et spisestel hos 
Den kongelige Porcelænsfabrik, der var åbnet i 1775.
Stellet skulle bemales med blomster fra hele det danske rige. 
Forlægget til blomsterne kom fra værket Flora Danica der 
minutiøst gengav den danske flora.

Desværre tog det sin tid at fremstille det fine og selvfølgelig 
helt igennem håndlavede stel og Katharina døde, inden stellet 
var færdigt i 1802. Derfor besluttede kongen at beholde de ca. 
1802 dele, som stellet bestod af, i Danmark og det er blevet 
brugt ved kongelige begivenheder gennem årene, senest ved 
dronning Ingrids 80-års fødselsdag i 1990.. 

I 1860 érne skulle den danske prinsesse Alexandra giftes 
med den senere Edward den 7. af England og derfor beslut-
tede en kreds af kvinder at give hende et Flora Danica-stel 
til hendes nye hjem i England. Det nye stel er med sine fine 
pasteller og mere begrænsede udbud af vækster mere roman-
tisk end det første, der viste alle former for vækster også alger, 
mosser og planterødder.  

Det oprindelige Flora Danica kan heldigvis stadig ses  på 
Rosenborg Slot og siden begyndelsen af året i Christiansborgs 
repræsentationslokaler. Det er absolut et besøg værd at se 
dette fantastiske pragtstel, der betragtes som 1700-tallets 
største og flotteste.

For nylig havde man også lejlighed til at se stellet i filmen 
”En kongelig affære” om Frederik den 7., Caroline Mathilde 
og Struensee, der foregår i 1760 érne. Desværre var det en 
historisk ”skævert”, da Den kongelige Porcelænsfabrik først 
åbnede i  1775 og stellet ikke  var færdigt i 1803.  I filmen 
drikker hoffet te af stellet, men det er heller ikke korrekt, da 
der slet ikke var te- og kaffekopper til det første stel.

I dag kan man stadig købe stellet hos Den kongelige Por-
celænsfabrik, der nu hedder Royal Copenhagen, men man 
kan også kigge rundt i byens bedre antikvitetsforretninger 
og være heldig og finde det smukke stel i brugt udgave men 
til gengæld meget billigere end det nyfremstillede.

Kigger man  godt efter vil mange ovenikøbet synes, at de 
lidt ældre dele er meget smukkere malet end dem der frem-
stilles i dag – ikke mindst hvis man kan være heldig at finde 
steldele fra slutningen af 1800-tallet.

TEKST IRa HaRtOgsOHN

Flora 
Danica
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FROKOSTFROKOST

Rosengårdens
Bodega

 

Det er her,
man hygger sig

Åbningstider:
Man - lørdag:: 10 - 02

søn & helligdage: 12 - 20

Rosengården 11
1174 København K
Telefon 33 12 46 25

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

Valgt som nr. 1
af pure shops

kunder blandt
1475 økologiske

produkter

økologisk ansigtsløft
Fugt, reparer og opstram
huden med sukí skin cares 
eksklusive, aktive anti-age 
serum pure facial moisture 
nourishing - helt økologisk

Besøg Danmarks største 
økologiske parfumeri i vores
butik i Grønnegade eller besøg 
vores webshop: pureshop.dk

0
8

.1
1.

20
11

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

•fugter

anti-age

reparerer
•
•

FOR MÆND (ELLER KVINDER) MED tRaNg tIL 
Magt MÅ DEt VÆRE Et VIDUNDERLIgt JOB at 
LEDE Og FORDELE DE 
MaNgE tUsINDE BEtON-
sPÆRREKLODsER, DER ER 
BLEVEt EN Fast DEL aF 
BYENs INVENtaR. Som 
en befalingsmand med 
et tilsyneladende ube-
grænset antal tropper 
kan han dirigere rundt 
med sit fodfolk og etab-
lere spærringer, som 
man skal have en pri-
vat krigstank med lar-
vefødder for at trodse.

Her kommer jeg, 
find en anden vej, be-
faler hver enkelt klods. 
Selv de mest energiske 
demonstranter kan 
ikke overvinde disse 
barrierer og bygge 
barrikader af dem. De 
mange hundrede kilo 
kræver kraner. Og når de først er på plads, 
kan der gå en rum tid, før de bugseres et 
andet sted hen. Indtil da må kørende og 
spadserende trafikanter tåle, at en højere 
magt dikterer gaden.

Tålmodigt finder borgerne sig i, at en 
højere magt har okkuperet arealet. Selv et 
mindre brud på en fjernvarmeledning kan 

medføre, at klodserne står i ugevis, indtil 
det passer ind i køreplanen at lukke hullet 
og trække spærringen tilbage. Andre får 
lov at forgrimme byen i uoverskuelig tid.

Under den gådefulde Copenhagen Art 
Festival blev nogle af betonklodserne op-
graderet til kunst ved hjælp af kulørt træ-

beklædning. Nu var de 
omformet til bænke for 
børn og kunne af spe-
cialister i installations-
kunst beundres som et 
bidrag til hovedstadens 
forskønnelse på linje 
med bemalede planke-
værker og spøjse skulp-
turer.

I erkendelse af, at 
der åbenbart altid skal 
graves, spærres, omdi-
rigeres og reguleres, må 
vi hellere vænne os til at 
betragte betonelemen-
terne som en bevægelig 
del af byens billede og 
en slags mobil udsmyk-
ning, der symboliserer 
virketrang og dynamik. 
Generalen bag manøv-
rerne kan derfor med 

tilfredshed betragte sig selv som gadekunst-
ner, der ganske vist ikke er udgået fra 
Kunstakademiet, men alligevel er på of-
fentlig forsørgelse. 

 Lurifax

KloDSErnES 

KamP

af Tårnfalken 

"

Frisør Dorte
St. Kongensgade 76

Tlf. 33 32 12 64

m/k klip

250,-

Ortopædisk fodtøj
Fodindlæg

Skoreparation
Nørre Voldgade 20
1358 København K

Telefon 33 13 51 42
www.wurtzen.dk

TålmoDIGT FINDEr borGErNE 
sIG I, aT EN høJErE maGT 
har oKKUPErET arEalET. 
SElv ET minDrE BruD På En 
fjErnvarmElEDning Kan mED-
førE, aT KloDSErnE STår i 
ugEviS, inDTil DET PaSSEr inD 
i KørEPlanEn aT luKKE Hul-
lET og TræKKE SPærringEn 
TilBagE. aNDrE Får lov aT 
ForGrImmE bYEN I UovEr-
sKUElIG TID.

  

Det lille 

Apotek 
Er stedet hvis man 

ønsker hygge, 

nostalgi og god dansk 

mad. 

 

  frokost fra 95- 

aftenmenu fra 95-   

Store 

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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TraFIK I London har de 
røde busser i to etager 
været populære gennem 
det meste af et århundrede. 
Passagererne har uden 
problemer bevæget sig op på 
første sal og ned igen, men det 
er ifølge transportselskabet 
vanskeligere i København. 
Her klumper folk sig sammen 

i stueetagen af frygt for ikke 
at være tæt nok på døren, når 
de skal stige af. Derfor skal 
byens 17 dobbeltdækkere på 
A-linjerne nu afskaffes efter 
en halv snes år i trafikken, 
til trods for, at de kan 
transportere flere mennesker 
på mindre plads. En anden 
begrundelse er, at de høje 

køretøjer har svært ved at 
køre under visse broer, men 
den hindring har været kendt 
hele tiden. Hovedstadens 
turister vil dog fortsat have 
mulighed for dobbeltdækker-
sightseeing. 

kbh

UDlEJNING At åbne egen 
forretning kan være voveligt, 
og nogle vil vælge at gøre det 
på nettet. Men hvis man vil 
placere sig på gadeplan, er 
udbuddet af tomme lokaler 
i København større end 
nogensinde. Før måtte man 
betale et afståelsesbeløb til 
den tidligere lejer, men det 
gør sig nu kun gældende på de 
mest eftertragtede adresser på 
Strøget og Købmagergade, hvor 
der færdes flest fodgængere.

Husejerne vil i mange 
tilfælde være villige til 
at skrue ned for priserne 
og måske tilbyde en billig 
startleje. Gælder det 
etablering af kontorer, er der 
også meget at vælge imellem. 
Det vidner de mange plakater 
fra ejendomsmæglerne om. 
Udlejerne er sultne og til 
at forhandle med, siger en 
iagttager af det københavnske 
erhvervsmarked.

kbh

KøbENhavNErNE må SigE 
farvEl TIl DobbElTDæKKErE

DrømmE om 
EGEN bUTIK?
nu Er DET lEJErs marKED
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Frokostbrød.dk
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller og masser
af forskellige frokostmadder.
Siddepladser til 30 personer.

Frokostordning
Vi tilbyder frokostordninger

Smørrebrødscaféen
St. Kongensgade 92 kld, 

København K
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

mobil: 26 29 28 58

BESTIL DIN JULEFROKOST NU!

mor I bYEN Min søn på to år 
og jeg tager en formiddags-
slentretur på Købmagergade, 
hans kritiske mor venter 
på en fornuftig kommunal 
pasning og mener indtil da 
selv at kunne undervise og 
underholde sit barn.

Piger kan lide katte og 
kaniner, drenge er vilde med 
hunde og gravkøer. Interessen 
for store maskiner gør 
Nørreport til et langt ophold. 
Vi fryder os over kraner, lifte og 
huller hvor man kan kigge ned 
i byens tarme og få forklaret, 
hvordan vores kraftkilder 
og kloak strømmer under 
gaderne. Jeg fortæller med høj 
guidestemme for at trænge 
igennem den øredøvende 
larm fra byggepladsen.

Barnet elsker musik så 
vi stopper ved Rundetårn 
og smider småmønter 
til et hollandsk optimist 
orkester, der med amatørens 
selvtilfredse lykke står i 
fl ok og musicerer med lette 
uoverensstemmelser. Trods 
skønhedsfejl glæder de gadens 
gående med glad jazz. Min 
dreng råber begejstret ”højt!” 
Det synes han nemlig at 

musik skal være. Og det må 
man rose dem her for at være. 
Under koncerten stikker jeg 
ham en overdådig økologisk 
hotdog fra pølsevognen DØP.

En børnehavestue skal 
have deres livs forskrækkelse. 
De skal op i tårnet uden deres 
mor og far. ”Hvor højt er det?” 
Spørger en lille gut og lægger 
nakken tilbage. Pædagogen 
beroliger ham ved at svare 
”Omkring 300 meter”. Tubaen 
trutter tre toner forbi resten 
af de hollandske hoppende 
kartofl er (Jeg ville ønske, at 
jeg kunne skrive tulipaner). 
Den fejlinformation slår jeg 
hurtigt efter på min telefon. 
Det ville have glædet Christian 
den fjerde, der ikke kendte 
Dubai, men vores vartegn er 
kun 41,5 meter højt.

Ved Illum rammes jeg af 
deja-vu, hvis man kan sige det 
om et lydminde fra en svunden 
tid. Den ellers forsvundne 
Sanger Søren står på sin vante 
plads foran Bolighuset. Han 
må have indåndet for mange 
af disse drivhusgasser, hans 
krop er blevet pustet op siden 
man sidst så ham for måske 
ti år siden.

Med sin særlige stil 
fremfører han Shu-bi-duas 
fi losoferende hit ”Den røde 
tråd”, der indeholder den 
misundelsesværdige perle 
af et lydrum: Gulerod og 
noget. Senere i samme sang 
topper Shubberne den med 
at rime noget på ordforråd. 
Min dreng, der gerne selv vil 
være gadesanger og synge Køb 
bananer, kigger på mig med et 
skævt blik: ”Pinligt”. Til trods 
for at det er politisk ukorrekt 
plumper jeg lige i og deler 
humor med en toårig. Da 
knægten skraldgriner fra sin 
klapvogn af Kim Larsen udsat 
for Sanger Søren, smittes jeg 
og vi må gå uden at lægge 
penge. ”Ked af det, mor?” Nej, 
jeg græder af grin.

Anfaldet understøttes 
af minderne fra min 
ungdom, hvor vi dyrkede 
at glo på folk og grine, 
mens vi fi k kolde numser, i 
korte genbrugsunderkjoler 
fra UFF i Vestergade, på 
Storkespringvandet. Det 
fi ne er, at Sanger Søren på 
Strøget bliver den røde tråd, 
og dermed blev han virkelig 
til noget.

TEKST CaMILLE BLOMst

mED mor I bYEN

rUNDT om 
rUNDETårN

BRUNCH

ZELESTE

Kr. 149,- 

RESTAURANT

Store Strandstræde 6 
1255 København

Tel.: +45 3316 0606
zeleste.dk

Røræg med ristede chorizopølser 
og bacon, skyr med skovbær, 

varmrøget laks med rygeostcreme, 
arme riddere, marmelade, to slags oste, 

et smoothie shot og hjemmelavet 
chokolademousse. 
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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
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INTro Fjernsynet er en fantastisk opfi ndelse. 
Og et pudsigt ord, der stort set er erstattet af 
forkortelsen for television, tv. Gennemsnits-
danskeren tilbringer tre-fi re timer om dagen 
med at lade sig underholde. Selv nyhedsud-
sendelserne lægger 
mere vægt på at være 
underholdende end op-
lysende, og indslagene 
ledsages af musiklig-
nende støj. Føj!

For en del år siden 
viste en tysk undersø-
gelse, at det at slumre 
foran skærmen og først 
vågne op til prøvebille-
dets hyletone var gan-
ske almindeligt. I dag 
er prøvebilledet afskaf-
fet, kanalerne sender til 
langt ud på natten, men 
selv midt i aftenfl aden kan man sagtens miste 
bevidstheden og blive ramt af usund søvn med 
risiko for hold i nakken.

Når DR’s TV-Avisen er begyndt at gentage 
dagens vigtigste historier midt i udsendelsen, 
skyldes det sandsynligvis undersøgelser, der 
viser at folk meget hurtigt glemmer, hvad de 
har set. 

Sådan er det ikke med bøger. At læse er en 
aktiv handling i modsætning til den passive 

fodring med farver og lyd. Man vælger selv, 
hvad man vil læse og i hvilket tempo, man kan 
genlæse hele bogen eller bestemte passager, 
og man kan læse højt for hinanden. Det var 
almindeligt i gamle dage, men knap så udbredt 
nu, skønt det giver en fælles oplevelse. Når en 
undervisningsminister nærmest vil gøre det 
lovpligtigt, at forældre skal bruge tyve minut-
ter om dagen på at læse højt for deres børn, 
vidner det om en udbredt og sørgelig armod i 
de danske hjem. Dog kan man ikke forvente, 
at mennesker, der har forladt folkeskolen som 

analfabeter, skal kunne 
opfylde dette krav. Hvor 
er det dog ejendomme-
ligt, at landets 60.000 læ-
rere kan acceptere denne 
faglige fi asko.

Bøger i bred alminde-
lighed afspejler alle sider 
af livet. Bag hver enkelt 
ligger en intellektuel 
kraftpræstation, hvad en-
ten vi taler fi ktion eller 
faglitteratur. Der går en 
lige linje fra forfatterens 
kamp med opbygningen, 
indholdet og sproget til 

læseren, tanken formidles i ren form uden 
at være sovset ind i uvedkommende effekter. 
Selv om handlingen i en roman godt kan være 
effektjagende; en bog er ikke nødvendigvis et 
mesterværk, blot fordi den er en bog.

I forhold til, hvad det koster at gå i teatret 
eller spise ude, er bøger billige. De er ikke en 
luksus, men et vigtigt næringsmiddel. Og ikke 
mindst her i den mørke tid gælder det om at 
få masser at vitaminer og mineraler.

aT læsE Er EN aKTIv haNDlING 
I moDsæTNING TIl DEN PassIvE 
FoDrING mED FarvEr oG lYD. man 
vælgEr SElv, HvaD man vil læSE 
og i HvilKET TEmPo, man Kan gEn-
læSE HElE BogEn EllEr BESTEmTE 
PaSSagEr, oG maN KaN læsE høJT 
For hINaNDEN. 

Jacob lUDvIGsEN
SEnior EDiTor

NYhED Prisbelønnede vibeke grønfeldt har med Bogstavets betydning 
skrevet en egenartet roman, der handler om at rive ned og bygge op, forgå 
og vokse. men den tegner også et billede af et træt velfærdssamfund 
uden sammenhængskraft, hvor mennesker holder sammen på trods.

nini no nielsen er ved at skrive en bog. Byen, hun bor i, er præget af 
diskret anarki, på én gang bekendt og fremmed. Tomme huse, lukkede 
byggemarkeder. Samfundsordnen smuldrer. værst står det til i rusland, 
et område omme bag Brugsen, hvor østeuropæiske indvandrere bor i 
de forladte huse.

for nini no nielsen ligger der talløse liv i alfabetets bogstaver. 
Bogstav for bogstav skriver hun levende og døde frem: fx v for den 
suveræne vanderbilt, der vandt 14 millioner i lotto og ikke har en 
bekymring i livet. a for kræftsyge arild, der lige knap overlever på øl, m 
for mester Tavs, fortællingens umælende midtpunkt, der er ved at bygge 
hus på en mark.  Bliver han mon nogensinde færdig? Snakken i byen går. 
Samtidig bygger nini sin bog.

NYhED inspireret af en livslang beundring for jane austen har Englands 
store krimidronning P.D. james i sit 92. år genskabt universet fra Stolthed 
og fordom. james spolerer imidlertid idyllen, da et mord fi nder sted i 
skoven ved Pemberley. Elizabeth og Darcys fredelige hverdagsliv bliver 
pludselig fyldt med mystik og dramatik.

år 1803. alt er idyl. Elizabeth og Darcy har været lykkeligt gift i seks 
år og fået to sønner. Elizabeths søster jane og hendes mand, Bingley, 
bor i nærheden, og de to familier står hinanden nær. 
men freden trues, og gamle synder og misforståelser blusser op netop 
på aftenen for det populære efterårsbal. En vogn ruller i rasende fart 
op foran Pemberleys hovedtrappe, og Elizabeths letsindige søster lydia 
tumler ud, hysterisk råbende, at hendes mand er blevet myrdet i skoven.

P.D. james siger selv om Døden kommer til Pemberley: ”Det har været 
en fornøjelse at udforske Stolthed og fordom og opdage nyt at glæde sig 
over og få forståelse for. jeg skylder jane austen en undskyldning for at 
trække hendes elskede Elizabeth ind i en mordundersøgelse.

men denne blanding af to af de ting jeg sætter højest, nemlig jane 
austens romaner og det at skrive detektivhistorier, har i den grad moret 
mig, og jeg håber, at mine læsere vil dele min begejstring.”

vibeke grønfeldt

bogstavets betydning

rosinante, 240 sider

vejledende pris 249,95 kr.

udgivelse: 26. oktober 2012

P.D. james

Døden kommer til Pemberley

oversat af: Hanne Bubandt

rosinante, 304 sider

vejledende pris 299,95 kr.

udgivelse: 12. oktober 2012

boGsTavEr

NY KrImI aF P.D. JamEs
- inSPirErET af janE auSTEnS 

sTolThED oG 
ForDom

aT læsE 
Er aT 
lEvE
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NYhED Et brutalt mord på en populær dansk 
forfatter skaber splid mellem efterforsker-
parret Thor Belling og anita Hvid. men da 
elementer i efterforskningen pludselig 
trækker tråde mellem flere sager, må Thor og 
anita atter genoptage et ikke helt problemfrit 
samarbejde.

Den verdensberømte forfatter Egil Dahl, der 
som ung skrev new age-klassikeren ”Det Evige 
Sted”, findes brutalt myrdet på den spanske 
guldkyst. anita Hvid fra drabsafdelingen er 
stor fan af forfatteren og rejser til Spanien 
for at efterforske mordet.

Thor Belling deler ikke anitas begejstring 
for forfatterens populærfilosofiske bøger 
og sætter sig i stedet for at efterforske 
arven efter den afdøde gangster lothar 

Zolle. Et mystisk efterladt brev sætter Thor 
på sporet af fortidens spøgelser, og ganske 
overraskende på sporet af den ellers elskelige 
Egil Dahl. men hvad har Egil Dahl - manden der 
har spillet bordtennis med Dalai lama - at gøre 
med den kriminelle underverden?

alt imens anita søger svar i Spanien, 
allierer Thor sig med lise Banke, kontorets 
nye kriminalassistent.

lars Kjædegaard

Goyas hund

rosinante, 272 sider

vejledende pris 249,95 kr.

udgivelse: 19. oktober 2012

NYE BØGER
FRA SOHN

Køb bøgerne på www.sohn.dk 
eller hos boghandleren

Krigen ved verdens ende
Rasmus Voss

349,95 kr.
Læsefejl udløste gigant 
bombardement.
Forfatterens forskning 
kan medføre en nyskriv-
ning af Danmarkshisto-
rien i Østersøen under 
Napoleonskrigene.

En PET-chefs erindringer
Ole Stig Andersen

»Vi skal takke den tidligere PET-
chef for åbenmundet at fortælle 
sin historie.«          Berlingske Tidende

349,95 kr.

”..fortrinlig historisk fremstilling...
Godt håndværk, simpelthen.”  

***** Jylla    nds-Posten

Bismarck – Jernkansleren 
og Europas statsmand

Jonathan Steinberg
Bismarck var et politisk geni og en skarp-
hjernet leder, som gjorde Tyskland til en 
stormagt.

399,95 kr.

Thorkild Hansen 
– forfatteren og livet       

Kurt L. Frederiksen
Thorkild Hansen var en populær og kontrover-
siel forfatter. Hans bøger om Det Lykkelige 
Arabien og om slaverne på De Vestindiske Øer 
blev læst af næsten alle. 

349,95 kr.

Politik der forandrede 
Danmark                  Kaare R. Skou

65 fortællinger om store love der forandrede 
Danmark og satte sig varige spor i eftertiden.

399,95 kr

 Jyllands-Posten

UDGIvElsEr Milliardæren, 
kammerherre og konsul Fritz Schur, 
der har hovedkvarter på Esplanaden 
få skridt fra Mærsk, bliver dobbelt 
bogaktuel i løbet af efteråret. To 
biografier er på vej. Den ene har han 
afvist at medvirke til. 
Schur, der er født 1951, ejer en 
række virksomheder, der blandt 
andet fabrikerer dagligvarer så som 
opvaskebørster og lignende, som folk 
bare skal have, og som det derfor 
ikke er nødvendigt at brande. Han 
er bestyrelsesformand i Postnord, 
sammenslutningen af de danske 
og svenske postvæsener, Dansk 
Olie og Naturgas (DONG Energy) 
og luftfartsselskabet SAS; alle tre 
selskaber er helt eller delvis statsejede. 

Ikke mindst dramaet omkring 
direktørfyringerne i DONG har rettet 
søgelyset mod Schur. Tre journalister, 
Hanne Sindbæk, Niels Sandøe og 
Thomas G. Svaneborg, har travlt med 
at udgive en bog på Jyllands-Postens 
Forlag. De har tidligere skrevet kritiske 

artikler om den indflydelsesrige, men 
diskrete matador, som ikke har villet 
medvirke. Til gengæld har han ifølge 
dagbladet Børsen truffet aftale med 
Berlingske Media Forlag og People’s 
Press om en levnedsbeskrivelse med 
journalist Karen Margrethe Schelin 
som pennefører, og den forventes at 
blive positiv.

Hvem kommer først? Der arbejdes på 
højtryk på de to forlag, og analytikere 
vil omhyggeligt undersøge, hvad Fritz 
Schur måtte fortie i sin egen bog – 
samtidig med at eventuelle afsløringer 
i den uautoriserede biografi vil blive 
nyhedshistorier. Til den tid kan 
Schur, der er kendt for sine overdådige 
overklassegilder på Christiansholms 
Slot og efter sigende er i gang med at 
lade indrette en vinkælder med plads 
til 60.000 flasker, spekulere på, om han 
valgte den rigtige strategi eller hellere 
skulle have talt med de tre kritiske 
journalister.

kbh

FrITz schUr 
– SnarT mED To bIoGraFIEr

GoYas hUND
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smørrEbrøDET 
– DEn KøBEnHavnSKE EGNsrET

aNmElDElsE Smag på ordet: 
Smørrebrød. Smør og brød. Ligesom 
øl, fløde, grød, kød og mjød har 
disse mad-ord ældgamle rødder. Så 
når man som Ole Troelsø sætter sig 
for at skrive smørrebrødets historie, 
anstår det sig at fastslå, at der er 
bagt rugbrød og smurt madder 
i 1000 år; inden rugen kom hertil 
brugte man kornsorterne emmer og 
spelt. Vi rykker hurtigt frem i tiden 
via de madpakker, som arbejderne 
fik med hjemmefra, og hører om 
H.C. Andersen, der når han havde 
spist sødsuppe hos familien Ørsted, 
bagefter trængte til ”to portioner 
smørrebrød”.

Da isskabe i 1880’erne fandt ved 
til restauranterne, blev det muligt 
at opbevare mange slags pålæg 
i køknerne, og smørrebrød blev 
festmad. Overtjener Emil Bjørn 
præsenterede i 1883 den første 
smørrebrødsseddel på Nimb i Tivoli, 
og vinhandler Oskar Davidsen på 
Åboulevarden begyndte i 1888 at 
servere delikate og opfindsomme 
stykker for sine gæster og kunne 
tilbyde 177 forskellige variationer 
højt belagt. 

Forordet er skrevet af madhisto-

rikeren Bi Skaarup og gastronomen 
Claus Meyer, der placerer smørebrød 
som en af de få københavnske egns-
retter. Selvfølgelig, det havde vi bare 
ikke tænkt over. Det meste af bogen 
foregår da også i det indre Køben-
havn, dog med enkelte afstikkere 
til Aarhus, Odense, Esbjerg, Vejle og 
Skagen.

Efter en mørk periode, hvor 
myndighederne ihærdigt forsøgte at 
forbyde kælderbeværtninger, og hvor 
interessen for ædelt smørrebrød var 
begrænset til nogle få standhaftige 
bastioner, skete der for alvor noget 
ved årtusindets begyndelse. 

Ole Troelsø, der med glæde min-
des, hvordan hans far kom hjem med 
en stor æske smørrebrød og vakte 
knægtens begejstring for de flotte og 
farvestålende stykker, erklærer sin 
kærlighed til disse specialiteter og 
fører os med til sine favoritsteder. 
Schønnemann på Hauser Plads anno 
1877, der efter gammel skik stadig 
har sand på gulvet, blev for fem 
år siden overtaget af Søren og John 
Puggaard, som gør sig umage i alle 
detaljer, selv bager rugbrødet, vælger 
de bedste råvarer og er blevet et til-
løbsstykke med originale variationer 

af kendte temaer, der kan ledsages 
af 27 forskellige slags øl og 80 slags 
snaps. Man skal bestille plads i god 
tid på det Michelin-anbefalede smør-
rebrødstempel.

Turen fortsætter til Told & Snaps 
i Toldbodgade, hvor Mette og Stig 
Arnsel fra år 2000 har serveret tøn-
demodnede sild, kød fra fritgående 
grise og andre førsteklasses produk-
ter. Café Gammel 
Torv, hvor der har 
været tappet øl si-
den 1671, drives 
af Fabienne og 
Steen Sørensen, 
som siden 2009 
har ønsket at gøre 
en forskel ved at 
udvikle det klas-
siske smørrebrød 
og servere det på 
en mere moderne 
måde uden at tabe 
traditionerne af 
syne. Klassikeren stjerneskud tilbe-
redes af pighvar.

Åh, vi er allerede helt mætte, men 
skal videre til Sankt Annæ på pladsen 
af samme navn, hvor menukortet er 
uden priser og det mest efterspurgte 

er salat af friskkogt hummer. Den 
er også uforglemmelig. Restauratør 
Søren Schou overtog etablissementet 
i 1999 og hans stampublikum er med-
arbejdere fra rederier, advokatkonto-
rer og finansvirksomheder. 

Slotskælderen hos Gitte Kik har 
eksisteret i flere hundrede år, dens 
placering skråt over for Christiansborg 
betød blandt andet, at statsminister 
Thorvald Stauning ofte spiste frokost 
her; hans medbragte madpakke blev 
givet til de hjemløse og erstattet af 
en kogt syltet sild med en brændevin 
til. Når man har fået anvist bord – 
også her kan det svare sig at bestille 
i god tid – går man op til buffeten, 
beundrer dagens udvalg og sætter sig 
til at vente på, at de ønskede stykker 
bæres frem. Restauratør Frank 
Due udtrykker ærefrygt for sine 
forgængere og kunne ikke drømme 
om at bruge industrielt forarbejdede 
ingredienser. Øster og vildt i sæsonen.

Tivolihallen, der fejrer 100 års fød-
selsdag i 2012, har med den erfarne 
smørrebrødsjomfru Helle Vogt hævet 

niveauet betydeligt.
Lumskebugten 

ved Nordre Toldbod, 
der stammer fra 
1854, blev overtaget 
af Erwin Lauterbach 
for et par år siden, 
og i begyndelsen 
havde han ikke 
tænkt sig at servere 
smørrebrød. Men 
Ole Troelsø antyder, 
at det var ham, der 
fik kokken på bedre 
tanker, så der nu er 

19 forskellige slags. Café Toldboden i 
Amaliegade har også 100 år på bagen, 
lever ligeledes op til Troelsøs forvent-
ninger, det samme gælder Husmanns 
Vinstue i Larsbjørnsstræde. Tivoli 
glemmes ikke; brødrene Price har 

smørrebrødets tusindårige historie fra år 1000 via slutningen af 1800-tallet og frem til dets genfødsel 
i det nye årtusinde fortælles med kærlighed og kokkeklogskab af madskribenten ole Troelsø.

Da iSSKaBE i 1880’ErnE fanDT 
vED Til rESTauranTErnE, 
blEv DET mUlIGT aT 
oPbEvarE maNGE slaGs 
PålæG I KøKNErNE, 
oG smørrEbrøD blEv 
FEsTmaD.
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www.klim.dk

“Patti Smith har skrevet en af den 
slags biografiske erindringsbøger, der 
vokser sig til at blive et nærgående, 
vedkommende og tankevækkende 
kunstværk i sig selv.”

  Politiken

“Bevægende, berusende, belæst, 
befriende og brændende intenst 
beskrevet. En født klassiker inden 
for erindringslitteraturen.”

  Ekstra Bladet

“Efter endt læsning har jeg lyst til at 
købe et lille lager af ‘Drømmespin-
deri’ og forære den væk til dem, jeg 
holder af.”

Weekendavisen

Patti SmithPatti Smith
K L I M  P R Æ S E N T E R E R

i Glassalens restaurant givet smør-
rebrødet en ny dimension, og man 
kommer ikke uden om Grøften, hvor 
1,5 tons fjordrejer spreder glæde hver 
sommer. Færgekroen og Søcaféen får 
også venlige ord med på vejen.

Adam Aamand i Øster 
Farimagsgade og New York hyldes 
som smørrebrødets fornyer, der af 
økologiske råvarer frembringer knap så 
pyntede, men uhyre velkomponerede 
stykker. Også Orangeriet i Kongens 
Have og den bornholmske restaurant 
Koefoed i Landgreven opfylder de 
krav, forfatteren mener at kunne stille.

Fra det, han kalder den gamle skole, 
fi nder Café Sorgenfri i Brolæggerstræde 
og Lindevangskroen på Frederiksberg 
nåde for hans strenge blik. Jens 
Slagters nye sted på Kultorvet nævnes 
som en opadstigende stjerne, og der 
er ros til smørrebrødsforretningerne 
Vester Voldgade 90 og i Torvehallerne.

Ole Troelsø, der er uddannet kok, 

har i en årrække forsynet dagbladet 
Børsen med restaurationsanmeldelser 
og bedømmelse af vin, og han er 
efterhånden den mest træfsikre 
gastronomiske observatør og 
vurderingsmand i dansk presse. Han 
har besøgt ca. 500 restauranter. Tillige 
viser han sig at være en fremragende 
fotograf, der kan få mad og mennesker 
til at se godt ud.

En række af byens øvrige 
frokostetablissementer er ikke 
medtaget. Måske skal de overveje 
at smide dåserne med rødkål og 
agurkesalat ud og selv røre deres 
mayonnaise, sprænge deres oksebryst 
og tage på fi sketorvet for at fi nde de 
fi neste fi leter.

ole Troelsø

smørrebrød i Danmark

stederne, stykkerne og historien

forlaget lucullus.dk, 162 sider

vejledende pris 249,- kr

Er netop udkommet
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aNmElDElsE Man kan købe næsten alt for penge, 
selv noget der ligner kærlighed, som Simon Spies 
bemærkede, men døden kan man ikke handle 
med. I første kapitel af den fantastiske biografi 
over Danmarks rejsekonge tager Andreas Fugl 
Thøgersen os med til dødslejet i Rungsted-villaen 
mandag den 16. april 1984, dronning Margrethes 
44 års fødselsdag. Beskrivelsen af hans sidste dag 
er gribende, men nøgtern, og slår takten an til 400 
siders fascinerende fortælling om en fyrste, der 
kunne være både kærlig og kynisk. Simon Spies 
var bedre begavet end de fleste, og som læser bliver 
man klogere. Både på det usædvanlige menneske 
og på Danmarks udvikling fra fødselsåret 1921 og 
frem til midten af 1980’erne.

Excentrisk hippie
Selv om det snart er 30 år siden, at Simon Spies 
tog på sin sidste rejse, som det så patetisk er ble-
vet sagt, optager hans indsats og psyke os stadig; 
selv nye generationer har en fornemmelse af den 
excentriske hippie, som blev milliardær ved at åbne 
verden for danskerne ved at sende dem sydpå til 
priser, hvor de fleste kunne være med. 

Andreas Fugl Thøgersen var 12 år, da Spies døde, 
så de har ikke kendt hinanden, sådan som det var 
tilfældet med to af de forfattere, der tidligere har 
søgt at skildre hans liv. Det er sandsynligvis en 
fordel. Han er gået målrettet 
og energisk til værks. Udover 
at pløje et utal af avisartikler, 
bøger og andre skriftlige kil-
der igennem har han inter-
viewet 30 personligheder med 
kendskab til Simon Spies, og 
da flere af dem er højt oppe 
i årene, er det værdifuldt, at 
deres udsagn er indsamlet i 
tide. Af særlig betydning er 
det, at Janni Spies har fattet 
tillid til journalisten og åben-
bart fornemmet, at han var 
af en ganske anden støbning 
end de overfladiske sensati-
onsjægere. Hendes fortælling 
om det korte ægteskab tegner 
et billede af en modig og stærk 
kvinde, som lægger vægt på at 
karakterisere Simon Spies som 
en gentleman. For at vinde 
hendes hjerte måtte han be-
handle hende på en helt anden måde end de mor-
genbolledamer, der ligesom euforiserende stoffer 
(herunder lattergas), Beluga-kaviar, solkongecham-
pagne (Laurent Perriers prestige-cuvée Grand Siécle) 
og køretøjer som Mercedes og Cadillac havde været 
en del af hans forlystelser og en del af hans image 
i offentligheden som levemanden uden grænser.

Simon Spies – forfatteren skriver konsekvent 

hans fulde navn og forfalder ikke til bare at kalde 
ham Simon – startede fra bunden i en alder af seks 
år. Når Axeltorv i Helsingør var ved at lukke, fik 
han de varer, der ikke var blevet solgt og trillede 
rundt i Stengade med en barnevogn, hvorfra de 
husmødre, der ikke havde handlet, kunne skaffe 
sig blomster, frugt og grøntsager. Handelstalentet 
fulgte ham hele livet, som tiårig blev han choko-
ladesælger i biografen Kosmorama. Hans far tog af 
kassen i banken, hvor han var ansat, og tilbragte de 
fleste år på en sindssygeanstalt, hans mor søgte at 
give ham den bedst mulige opvækst, men stillede 
også store krav til sin søn. 

Kronisk blodsygdom
Forfatteren går konsekvent i dybden. Når han 
nævner Helsingør, tegner han et grundigt billede af 
byen, og han tager sig tid til at beskrive den anstalt, 
hvor faderen blev anbragt. Han nøjes ikke med at 
notere, at Simon Spies døde af perniciøs anæmi, 
han har også opsøgt specialister for at være i stand 
til at forklare den kroniske blodsygdom. Sådan 
er det hele vejen igennem, hans videbegærlighed 
fører læseren vidt omkring, men aldrig på vildveje. 

Under besættelsen flyttede Simon Spies til 
København, hvor han boede i et lejet værelse 
i Pilestræde. Han etablerede et lille firma med 
cykeltaxier, men det gik fallit. Som hundrede-

tusinde andre danskere tog 
han arbejde i Tyskland, han 
blev ansat på en farvefabrik 
i Salzburg i det annekterede 
Østrig, og selv denne periode 
er det lykkedes forfatteren at 
finde øjenvidner til. Simon 
Spies meldte sig ind i det dan-
ske nazistparti for at fremme 
sine jobmuligheder, og han 
meldte sig ud, da han kom 
hjem, men det blev længe 
brugt mod ham.

Simon Spies blev student 
på aftenkursus, fik værelse 
på Regensen, lærte Mogens 
Glistrup at kende, og tog em-
bedseksamen i både økonomi 
og psykologi. Undervejs tjente 
han til studierne ved at fabri-
kere amfetamin (de dengang 
fuldt lovlige ferietabletter) og 
skrive artikler til Mandens 

Blad, der afspejler hans forståelse af menneskets 
natur og kan ses som en tidlig programerklæring. 
Forfatteren har også haft fingre i hans universitets-
speciale, som på enestående måde flettede økonomi 
og psykologi sammen i en højere enhed. Han sam-
menfattede sin filosofi og forretning med ordene 
”Spies, rejs og vær glad”.

Skridt for skridt følger vi hans korte karri-

ere som embedsmand og etableringen af rejsebu-
reauet, der fristede vintertrætte mennesker med 
sol og sangria. Han flippede ud og havnede i et par 
uger på den lukkede afdeling; han rejste også jor-
den rundt i eget jetfly i månedsvis, men fulgte hele 
tiden nøje med i virksomhedens liv, gav ordrer og 
krævede, at vigtige papirer og dagens aviser og det 
uundværlige ugemagasin The Economist blev fløjet 
frem samme dag, uanset hvor han befandt sig.

Detaljerigdommen er mageløs og morsom. 
Nogle vil kunne lære af hans måde at spare op 
på: når han havde tjent to kroner, lagde han den 
ene til side. Med årene blev det en enorm formue. 
Velhaverne med ”gamle penge” foragtede ham som 
en opkomling, mens det kulturradikale parnas 
med Paul Hammerich i spidsen hånede ham som 
en tarvelig type, der tilmed sendte rejsende til dik-
taturstaten Spanien under general Francos regime. 
Til trods for, at han kunne dokumentere, at han 
skabte velstand og nye jobs på sine destinationer, 
ikke mindst til kvinderne. Men folket elskede 
Simon Spies, de lo ikke ad ham, men med ham.

Beretningen om rejsekoncernens vækst, storhed 
og fald efter hans død – i dag er Spies Rejser på 
udenlandske hænder - er flydende fortalt uden 
ufordøjede båndudskrifter af interviews og spæn-
dende som en roman. 

Filmatisering
En spillefilm om de to studiekammerater og ven-
ner, Simon Spies og Mogens Glistrup, med Pilou 
Asbæk og Nicolas Bro i hovedrollerne har premiere 
i august 2013, hvilket understreger den vedvarende 
interesse for de to personligheder, der forandrede 
Danmark.

Andreas Fugl Thøgersen, hvis foregående best-
seller var ”Vi kan sove i flyvemaskinen” om TV2-
legenden Ulla Terkelsen (selv er han datter af en 
anden tv-stjerne, DR’s Mette Fugl), sætter en ny 
standard for den moderne dokumentariske person-
skildring, og man kan nære forventning om, at han 
er på udkig efter andre store danskere, levende eller 
døde, der fortjener et værdigt eftermæle. 

andreas fugl Thøgersen

simon spies 

– solkongens liv og tid

Politikens forlag, 416 sider

vejledende pris300,- kr.

Er netop udkommet

TEKST Jacob lUDvIGsEN

DETalJErIGDommEN Er maGEløs 
oG morsom. noglE vil KunnE 
lærE af HanS måDE aT SParE oP 
På: Når haN havDE TJENT To Kro-
NEr, laGDE haN DEN ENE TIl sIDE. 
mED årENE blEv DET EN ENorm 
FormUE. vElHavErnE mED ”gamlE 
PEngE” foragTEDE Ham Som En 
oPKomling, mEnS DET KulTurraDi-
KalE ParnaS mED Paul HammEricH 
i SPiDSEn HånEDE Ham Som En Tar-
vElig TyPE, DEr TilmED SEnDTE rEj-
SEnDE Til DiKTaTurSTaTEn SPaniEn 
unDEr gEnEral francoS rEgimE. 

blændende bog om mirakelmanden, der gav danskerne middelhavet og et godt grin i 
kraft af sin respektløshed og sans for at skabe værdi sammen med trofaste medarbejdere.
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NYhED   Vi kender den danske 
modstandskamps historie 
gennem beretninger om 
Flammen og Citronen og 
Hvidsten-gruppen blandt 
andre. Denne bog er en 
historie om den anden 
side – om den danske 
nazistiske terrorgruppe 
Schiøler-gruppen, der i den 
afsluttende fase af den tyske 
besættelse af Danmark 
udkæmpede en brutal og 
blodig kamp mod den danske 
modstandsbevægelse.

Bogen skildrer Schiøler-
gruppens opståen og 
den voldelige ideologiske 
radikalisering i krigens 
sidste år, hvor gruppen 
stod bag adskillige aktioner 
i form af anholdelser af 
mistænkte modstandsfolk, 
bombesprængninger og 
likvideringer. Udover at 
redegøre for de historiske 
fakta,  tegner bogen et socialt 
og psykologisk portræt af 
gruppen og dens medlemmer 
i et forsøg på at forstå den 
kontekst, de handlede i, 
og den psykologiske og 
sociale baggrund, de hver 
især havde for at gribe til 
våben mod landsmænd. 
I de fleste tilfælde var det 
ikke ideologisk opflammede 
nazister, men utilpassede 
unge mænd med få resurser 
og muligheder i livet.

Ideologi eller hævn
I takt med at kampen mod 
den nazistiske besættelsesmagt 
og dens danske håndlangere 

intensiveredes i den sidste 
del af besættelsen, begyndte 
modstandsbevægelsen stigende 
grad at foretage de såkaldte 
stikkerlikvideringer. Denne 
udvikling berørte også Schiøler-
gruppen personligt, da både 
venner og bekendte samt et 
enkelt medlem af gruppen 
blev dræbt af modstandsfolk. 
Schiøler-gruppen svarede igen, 
og en blodig konflikt, der var 
mere motiveret af hævn end 
af national-socialistisk ideologi 
udspillede sig i København og 
omegn i krigens to sidste år. 

Kidnapningen i Nansensgade
Blandt de mange dramatiske 
aktioner var en blodig 
gidseltagning i Nansensgade, 
hvor medlemmer af Schiøler-
gruppen udgiver sig for at 
være modstandsfolk for 
at lokke en række rigtige 
modstandsfolk i en fælde 
i en frugthandel i gaden. 

I stedet overraskes de selv 
af bevæbnede mænd, der 
bortfører to af nazisterne. I 
forbindelse med den dansk-
tyske efterretningstjenestes 
jagt på bortførerne, likviderer 
Schiøler-gruppens leder, 
Ib Gerner Ibsen, ejeren af 
frugthandlen på åben gade i 
krydset mellem Turensgade 
og Nørre Farigmagsgade. 
Det er første gang, at den 
dramatiske historie om 
gruppen fra etablering, 
udvikling og til afvikling 
og retsopgøret fortælles. 
Schiøler-gruppens chef, 
Ib Gerner Ibsen og 
næstkommanderende 
Helmut Mortensen blev 
henrettet i 1949. 

Schiøler-gruppen – Danske 
terrorister i tysk tjeneste 
1944-45 er netop udkommet 
på Informations Forlag

DEN NazIsTIsKE 
TErrorGrUPPE

lasse Bruun jonassen 

& jonas lind

schiøler-gruppen

informations forlag, 208 sider

vejledende pris: 249,- kr.

netop udkommet

NYhED ved du, hvad din mor gør som det allerførste hver morgen? Eller 
hvilke tanker hun gjorde sig, da hun fandt ud af, at hun var gravid med dig? 

ved du, hvad hun inderst inde håber for dig?
min mor er en bog fuld af spørgsmål til din mor. Spørgsmål om 

hverdagsliv, kærlighed og drømme – og alt det andet, man ikke lige får 
spurgt sin mor om over søndagsmiddagen. 

Den er dermed en oplagt gave fra en datter, der gerne vil vide mere 
om sin mor. Bogen får først værdi, når din mor har udfyldt den, og min 
mor er derfor en gave, du sagtens kan bede om at få retur.

i jeres hænder bliver min mor et værdifuldt familiedokument – og du 
får en unik mulighed for at lære din mor at kende og blive klogere på 
det liv, hun har levet, både før og efter du kom til verden.

Kort sagt: min mor er den perfekte gave til mødre og døtre, der vil 
tættere på hinanden!

Bogen er en ny revideret udgave og udkom første gang i 2005.

annamette fuhrmann

min mor 

rosinante, 140 sider

vejledende pris: 149,- kr.

udgivelse: 10. september 2012

mIN 
mor
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Politiken

�����
Jyllands-Posten

”Det er lykkedes Andreas Fugl � øger-
sen at skabe en virkelig læsværdig bog, 
der snart beskriver både det geniale og 
hjertevarme ved Spies for på næste side 
at fremvise det vulgære og brutale, der 
også var manden. Det hele sat ind i en 
fængslende samtidsfortælling med kulørte 
bipersoner i en tid, der på mange måder 
virker meget sjovere end den i dag.”

� � � �
Politiken

”Solid journalistik og sjov læsning (...) 
Et levende og detaljeret billede samtidig 
med, at han [Andreas Fugl Thøgernsen]
holder sin læser godt underholdt.” 

Politiken

”LARGER 
THAN LIFE”
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rasmus voss

Krigen ved verdens ende

christiansø 1806 – 1808

429 sider

vejledende pris 349,95 kr.

forlaget Sohn

netop udkommet

slaGET om
cHriSTianSø
veldokumenteret og mesterligt fortalt krønike om fortet i østersøen, der var lige ved at blive kapret 
af den engelske flåde – som måtte nøjes med et voldsomt angreb på grund af hård vind, dårlig planlægning 
og fejllæsning af et søkort.

England opførte sig modbydeligt overfor Danmark 
for 200 år siden. Bombardementet af København 
og tyveriet af den danske flåde i 1807 var 
skændselsgerninger, en tredje svinestreg – der 
heldigvis mislykkede – var forsøget på at smadre 
og stjæle flådebasen Christiansø. Nå, det kan man 
jo dårlig være bekendt at skrive i betragtning af, 
at englænderne var med til at befri Danmark fra 
tyskerne i 1945 og på den måde blev the good guys.
I vore dage besøges Christiansø og Frederiksø af 
omkring 60.000 turister, de fleste må nøjes med 
et kort ophold, selv om der er et lille hotel og 
en campingplads. Bruges de tre timer mellem 
ankomst og afgang rigtigt, kan man godt nå at få 
et indtryk af flådebasen, der blev bygget i 1684 og 
afviklet i 1856. Ligesom et andet militært anlæg, 
Baadsmandsstræde Kaserne på Christianshavn, 
overgik fortet til civil beboelse. Fra København 
kan man i sommersæsonen køre med bus 
til Simrishamn i Skåne og videre derfra med 
katamaranen Bornholm Express sejle direkte til 
Christiansø. Resten af året afgår postbåden Peter 
fra Gudhjem på Bornholms østkyst. 

Så enkel var kommunikationen sandelig ikke, 
da Christiansø var Danmarks forpost i Østersøen og 
slet ikke i den periode, hvor vi holdt med Napoleon 
og derfor var Englands fjende. Ofte kunne det 
tage uger at sende og modtage breve, og endnu 
vanskeligere var det med forsyninger til de 6-800 
mennesker, der boede på de små klippeøer, som 
danner en naturlig og isfri havn med stor dybde. 
Den ville englænderne gerne have fingre i for at 
beskytte deres handelsskibe, der fragtede kaffe, 
the og andre varer fra kolonierne over Østersøen 
til havnebyerne i det nuværende Tyskland og Polen 
og tog jern, hamp til sejl og tovværk og træ med 
tilbage; vigtige materialer for den engelske flåde. 
Mange af disse transporter blev opbragt af danske 
pirater, der havde kongens tilladelse til at kapre 
de engelske fartøjer, som sammen med deres last 
blev solgt på auktion. Englændernes plyndringer 
og ødelæggelser skulle hævnes. 

Men i Karlskrona – englænderne og svenskerne 
var allierede – gjorde den engelske flåde sig klar i 
september. Otte farlige kanonskibe blev rigget til

Født til opgaven
Historikeren Rasmus Voss har særlige 
forudsætninger for detaljeret at beskrive 
hændelserne på baggrund af dokumenter fra 
danske og britiske arkiver, der ikke tidligere har 

været kendt. Hans farfar, forfatteren og lægen Tage 
Voss, praktiserede på Christiansø fra 1947 til 1967, 
og Rasmus Voss har da også tilegnet værket til sin 
stadig levende bedstefar. Siden har familien Voss 
haft en hytte på stedet, som Rasmus kender bedre 
end de fleste.

Han holder sig nøje til de kendsgerninger, der 
kan dokumenteres, og har ikke digtet noget til, 
men hans indlevelse i forholdene er mageløs. 

Det epokegørende ved den forskning, der ligger 
til grund for nyudgivelsen, er påvisningen af de 
storpolitiske begivenheder, som lå bag angrebet. 
Hidtil har man antaget, at det udelukkende var 
ønsket om at stoppe de statsautoriserede pirater, 
der var årsagen, men det var et kompliceret samspil 
af politiske og militære begivenheder i Stockholm, 
Spanien og Rusland, der som ringe i vandet bredte 
sig til Christiansø.

Den engelske fiasko 
Den 24. oktober om morgen begyndte en armada 
af Englands største fartøjer at smide 350 tons 
bomber og anrette voldsomme skader på bygninger 
og fæstningsværker. Seks svenske krigsfanger og 
en kvinde blev dræbt, fæstningens egne kanoner 
var helt utilstrækkelige. Sort så det ud, men det 
begyndte at blæse op, den engelske kommandant 
blev nervøs for, at de styrker, der var parat til at gå 
i land, ville blive nedkæmpet fra Store Tårn, som 
det trods hensigten ikke var lykkedes at knuse. Han 
havde 300 mand til rådighed, men mente nu at have 
brug for 500, hvis invasionen skulle gennemføres. 

På Christiansø var knap 600 mand parat til 
at tage kampen op, og kanonerne besvarede den 
engelske ild. Kommandant Johan von Kohl blev 
såret, hans hus skudt i grus. Men englænderne 
trak sig tilbage. Ikke uvæsentligt var det, at de 
ved at fejllæse et søkort havde fået indtryk af, 
at Christiansø og havnen var langt større end i 
virkeligheden; det er blot en af de opsigtsvækkende 
opdagelser, Rasmus Voss har gjort.

Efter angrebet blev fæstningen straks forstærket, 
og det tog modet fra fjenden, der ellers pønsede på 
et nyt angreb. Nu så det ud til, at der skulle mindst 
1.000 marinesoldater til for at erobre fortet.

Den 24. oktober 1808 var således det eneste 
tidspunkt i godt 150 år, hvor Christiansø var i krig, 
og med ændrede magtforhold forsvandt fæstningens 
strategiske betydning. Men forholdene var ikke for 
lystige, og i august 1809 anstiftede 200 soldater 
mytteri. Om denne begivenhed handler næste bind; 
det er i bogstaveligste forstand en cliffhanger.

Værket er mættet med dokumenterede detaljer, 
gamle dokumenter citeres, men er omskrevet til 
moderne dansk, og de giver et førstehånds indtryk 
af livet før og under det store slag. Uvurderlig er 
således skolelærer Johansens dagbøger, der sammen 
med mange andre kilder tegner billedet af et lille 
reservat, der virkelig følte sig som verdens ende, og 
hvor druk, hor og skænderier udfoldede sig.

Velfortalt videnskab er en gave til alle os, der 
ikke er fagfolk. Christiansø har mange venner og 
beundrede ud over de 100 indbyggere, og de vil 
værdsatte alle de nye oplysninger, som Voss har 
gravet frem og sat i sammenhæng. Endnu flere vil 
blive grebet af beretningen og få lyst til at se eller 
gense den velbevarede fæstning.

TEKST Jacob lUDvIGsEN



19

annegret friedrichsen 

Porcelænskvinden

forlaget PrintXpress, 91 sider

vejledende pris: 149,- kr.

netop udkommet
































NYhED Designmuseum Danmark i Bredgade 
i København med de unikke samlinger og 
museets dejlige have Grønnegården med de 
årlige Holberg-forestillinger kender mange 
som et sted med en helt speciel atmosfære.

Kortromanen ”Porcelænskvinden” af 
Annegret Friedrichsen udspiller sig i dette 
museums smukke omgivelser i løbet af en sen 
eftermiddag i foråret 1991, dengang museet 
stadig hed Kunstindustrimuseet. I løbet af 
den fiktive handling i denne psykologiske 
spøgelsesfortælling føres læseren også tilbage 
til 1820’ernes København.

En eftermiddag går hovedpersonen Marthe 
sin daglige rengøringsrunde på museet. 
Efter lukketid nyder hun at være alene i 
museets samlinger, kun omgivet af møbler, 
gobeliner, glas og porcelæn. Men denne dag 
møder hun en desperat ung kvinde, en lille 
pige og en uhyggelig sanger, som vækker 
fortrængte tab og navnløs sorg til live. De 
grænseoverskridende skikkelser fra fortiden 
sætter Marthe under stigende pres, og krisen 
kulminerer i et opgør.

Porcelænskvinden er på samme tid en 
fantastisk fortælling om skæbnemøder på 
tværs af alder og århundreder, en rejse ind i et 
skrøbeligt sind – og et lille intenst kammerspil 
om kærlighedens forgængelighed og evighed.

Bogen kan bestilles hos boghandlere 
og haves blandt andet i Designmuseum 
Danmarks butik i Bredgade.

PorcElæNsKvINDEN

KR. 249,-
INFORMATIONSFORLAG.DK

208 SIDER

Den dramatiske historie om den danske nazistiske ter-
rorgruppe, der fra slutningen af 1944 og frem til kapi-
tulationen i 1945 arbejdede for den tyske besættelses-
magt og bistod det berygtede Hipo-korps i den væbnede 
kamp mod modstandsbevægelsen i Københavns gader.

NETOP UDKOMMET

NYhED nu udkommer tredje og sidste bind i bestsellertrilogien fifty 
Shades. Bind 1 fifty Shades – fanget er på de få uger, den har været 
ude på det danske marked, rykket ind på de danske bestsellerlister, og 
de tre bind i serien er nu trykt i 225.000 eksemplarer – på dansk.

Trilogien har på verdensplan slået alle salgsrekorder og er solgt i over 
40 millioner eksemplarer, bøgerne er solgt til udgivelse i 41 lande, og der 
er film på vej fra universal Pictures – spekulationerne er i fuld gang, om 
hvem der skal spille hovedrollerne.

Simona abdallah

lykkens bruds

informations forlag

udgivelse: 31. august

sIDsTE bIND 
i KærlIGhEDshIsTorIEN
HElE vErDEn TalEr om



Fedt vejr!

Køb ind på www.friluftsland.dk eller i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg.

Men’s Ballard 6’’
Varm og vandtæt halvstøvle. 40,5-45,5

1499,-

Men’s Ballard 6’’

Women’s Tremblant Waterproof
En blød varm åndbar inderstøvle med et � ot, 
fast, vandtæt ydre. Str. 37-42.Sort og brun.

14991499

Greenland Winter Jacket
Slidstærk og vindtæt G-1000 jakke, 
foret med varm pile � eece. 
Dame- & herremodel. Flere farver.

1999,-

1399,-

Men´s Makalu insulated Jacket
Varm � berisoleret jakke, med et ydermate-
riale, der sikrer, at den er helt vandtæt og 
samtidig åndbar.

2399,-

Women’s Nuuk Parka
Varm og lækker vinterparka til 
kvinder. Aftagelig hætte.  

3199,-
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DEr FlYDEr 
På GaDEN

cYKlEr For de fleste cyklister 
er det en selvfølge at kunne 
parkere hvor som helst. 
Friheden til at køre direkte 
til bestemmelsesstedet 
er dyrebar, og det er ikke 
altid hensynsfuldhed, 
der gør sig gældende, når 
stålhesten forlades. Skilte 
som ”Henstilling af cykler 
forbudt” og ”Cykler fjernes 
uden ansvar” har i mange år 
været almindelige, men ikke 
respekterede. 

Nu lægges der i regeringens 
fyldige lovkatalog, en 
ren beskæftigelsespakke 

for embedsværket, op til 
en strammere kurs mod 
henslængte tohjulede 
køretøjer.

Justitsministeriet vil 
justere færdselsloven, så 
kommunerne – i begyndelsen 
som forsøg – kan fjerne 
ulovligt henslængte cykler. 

I Københavns Kommune 
er man klar til at bruge 
10 millioner kroner på at 
etablere de første 2.500 
cykelstativer, der skal følges 
af yderligere 3.500. Hvor 
disse faciliteter skal lægges 
er endnu ukendt, men det 

kan meget vel betyde, at 
endnu flere p-pladser til 
biler sløjfes, skønt det betyder 
færre indtægter i form af 
parkeringsafgifter.

Der forlyder ikke 
noget om, at ejerne af de i 
forvejen totalt afgiftsfri og 
uindregistrerede cykler skal 
betale for den kommunale 
service. Tanken er, at 
renholdelsesfolk og p-vagter 
skal kunne flytte cyklerne 
til stativerne og efterlade en 
venlig hilsen – hvor den så 
end skal anbringes.

JUsTITsmINIsTErEN TIl aNGrEb 

På cYKlEr
Københavns cyklister må ikke længere parkere efter behag

TEKST Jacob lUDvIGsEN

marKED Limfjordsøsters 
regnes for noget af 
det ypperligste. I hele 
uge 42 præsenterer 
morsingboerne 
med stolthed årets 
første, friskfangede 
Limfjordsøsters.  
Fiskerikajen sørger for 
smagsprøver, tips til 
opskrifter og vejledning 
i at åbne østers som en 
professionel.

Lørdag den 13. 
oktober indtager de 
danske kartoffelavlere 
Torvehallerne i 
samarbejde med Landbrug og Fødevarer. 
Oprindeligt blev efterårsferien indført, for 
at børn kunne hjælpe med kartoffelhøsten. I 
vore dage har de fri, og nu kan de (såvel som 
voksne) opleve kartoflernes mangfoldighed. 
Kartoffelproducenterne vil bl.a. præsentere 
torvehalsgæsterne for sorterne Ditta, 
Ballerina, Belana og Salome, men også de 
mere kendte sorter Bintje, Cerisa, Exquisa, 
Folva, Royal og Sava.

Tirsdag den 16. oktober mellem kl. 15 og 
17 besøger den legendariske japanske sushi-
instruktør Kazato-san TorvehallerneKBH for 
at give opvisning i at lave autentisk sushi 

på traditionel vis. Kazato-
san har i årevis undervist 
sushikokke i Japan og 
resten af verden. Mød 
ham hos Sushi Lovers i 
hal 1’s åbne køkken. 

Torsdag den 18.oktober 
er den store æbledag. 
Æbler er månedens råvare 
i  TorvehallerneKBH, og 
der venter de besøgende 
en paradisisk have fyldt 
med friskhøstede, lokale 
æbler, som ikke har været 
langt og længe undervejs.  

Mød og nyd Ingrid 
Marie, Gråsten, Guldborg 

og mange andre velsmagende sorter – 
grønthandlerne er parat med deres foretrukne 
æbleopskrifter.

Fredag d. 19. oktober fra kl. 12-16 opstår 
Torvehallerne i miniformat på metroperronen 
på Nørreport Station, hvor passagererne har 
mulighed for at smage på Torvehallerne samt 
deltage i en konkurrence om 10 gavekort 
á 500 kr.. Anledningen er Metroens 10 års 
fødselsdag. 

Og den økologiske pølsevogn DØP, der 
er blevet en succes i Købmagergade ved 
Rundetårn, får nu en dublet ved Torvehallerne, 
fremgår det af dagbladet Politiken.

øsTErs, æblEr, KarToFlEr, sUshI:

TorvEhallErNE i 
EfTErårS-ToPform
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Backcountry
Str: 37-48. Gore-Tex.

Farve: sort/grå

Før:1699,- Nu: 999,-

Postordre fra dag til dag
O

nline betaling

Røgovn- rustfri
Før: 499,- Nu: 299,-

Røgsmuld Kun: 39,-

Åndbart regnsæt
Jakke inkl. buks.

Farve: sort, grøn, blå

el. rød. Str: XS-XXXL

Før: 1199,- Nu: 899,- Besøg vor butik  
Kun 5 min fra Strøget

MM Arctic Iceline
Str: 36-48. 

Farve: Sort el. hvid.

Kun: 699,-

MM Easy In Kid
Str: 28-35. 

Farve: Sort

Kun: 599,-

MM Move
Str: 36-42. 

Farve: Brun

Kun: 1199,-

True North Parka
Farve: Sort el.

grøn.  Str: S-XXL

Før: 1999,- 

Nu: 1499,- Canada Goose
Heli Arctic 7500,-

Expedition 6500,-

Trillium 5400,-

Montebello 5200,-

Borden 5800,-

Kensington 6200,-

Stort udvalg i vinter-
jakker. Bl.a. Canada

Goose, 2117, Haglöfs,
True North m.fl.

Vinköl 2117
Farve: Rød, sort el

lysegrøn.  Str: S-

XXL.   Kun : 2499,-

Se dem på:
www.JoF.dk

JoF.dk

cYKlEr De gamle bycykler fra 1995 skulle have 
været afløst af et nyt prestigeprojekt, men nu 
har Københavns Kommune trukket håndbremsen. 
Oprindeligt var der afsat 114 millioner kroner. 
Hvis vi antager, at det med mængderabat er 
muligt at købe en almindelig cykel for 1.000 kr., 
svarer beløbet til, at kommunen kunne anskaffe 
114.000 cykler og forære dem væk til interesserede.  
Regnestykket sætter planerne i perspektiv.

For København var bycyklerne prestigefyldte 
for 17 år siden, og det lykkedes at forære Bill 
Clinton er særligt dekoreret eksemplar, da han som 
præsident besøgte byen. Idéen med gratis cykler 
stammede oprindeligt fra hippiebevægelsen, der 
i 1960’erne prøvede at sætte hvide cykler til fri 
afbenyttelse på gaden, dog ikke i større omfang.

Andre hovedstæder har ladet sig inspirere af 
den københavnske ordning, men har udviklet 
langt mere avancerede systemer med bedre cykler 
end de meget ubekvemme ”havelåger”, som især 
turister trillede rundt på.

Flere cykelideologer erklærer sig ”dybt 
frustrerede” og frygter, at København skal 
miste sin påståede position som verdens mest 
cykelvenlige by, når bycyklerne stilles til side. 
Dette modsiges dog af den kendsgerning, at 
Københavns Kommune har afsat 150 millioner 
kroner til cykelstier og andre projekter til gavn for 
de rullende gratister, der ikke bidrager med nogen 
form for afgifter ud over momsen på nye cykler. Til 
sammenligning lægger bilisterne ca. 43 milliarder 
kroner i statskassen.
 

KøBEnHavn sParEr
EN FormUE På aT
sToPPE BycyKElPlan
TEKST Jacob lUDvIGsEN
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Backcountry
Str: 37-48. Gore-Tex.

Farve: sort/grå

Før:1699,- Nu: 999,-

Postordre fra dag til dag
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Røgovn- rustfri
Før: 499,- Nu: 299,-

Røgsmuld Kun: 39,-

Åndbart regnsæt
Jakke inkl. buks.

Farve: sort, grøn, blå

el. rød. Str: XS-XXXL

Før: 1199,- Nu: 899,- Besøg vor butik  
Kun 5 min fra Strøget

MM Arctic Iceline
Str: 36-48. 

Farve: Sort el. hvid.

Kun: 699,-

MM Easy In Kid
Str: 28-35. 

Farve: Sort

Kun: 599,-

MM Move
Str: 36-42. 

Farve: Brun

Kun: 1199,-

True North Parka
Farve: Sort el.

grøn.  Str: S-XXL

Før: 1999,- 

Nu: 1499,- Canada Goose
Heli Arctic 7500,-

Expedition 6500,-

Trillium 5400,-

Montebello 5200,-

Borden 5800,-

Kensington 6200,-

Stort udvalg i vinter-
jakker. Bl.a. Canada

Goose, 2117, Haglöfs,
True North m.fl.

Vinköl 2117
Farve: Rød, sort el

lysegrøn.  Str: S-

XXL.   Kun : 2499,-

Se dem på:
www.JoF.dk

JoF.dk

Hvornår har du
sidst oplevet

din by
fra vandet?

Tlf. 32 96 30 00
canaltours@canaltours.dk

Her er de bødetakster, der indførtes ved årets begyndelse. Politiet har ved 
målrettede kontrolaktioner skrevet rapporter og uddelt girokort til fortrydelse 
for og formaning af synderne. 

• Kører uden lys i lygtetændingstiden: 700 kr.

• Bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen: 1.000 kr.

• Har fejl/mangler v. bremser, reflekser mv.: 700 kr.

• Kører over for rødt: 1.000 kr.

• Kører mod færdselsretningen: 1.000 kr.

• cykler i et fodgængerfelt: 700 kr.

• cykler på cykelstien i venstre side: 700 kr.

• ikke respekterer færdselstavle eller pile: 700 kr.

• overtræder ubetinget vigepligt: 1.000 kr.

• ikke giver tegn: 700 kr.

• Kører uden hænder på styret 700 kr.

• cykler på fortov/gangsti: 700 kr.

• Holder fast i andet køretøj: 700 kr.

• Er to personer på cykel med et sæde (bøde til begge): 700 kr.

• forkert placerer før eller under sving: 700 kr.

• Har en klokke, der ikke virker: advarsel

1: tjek dæktryk og du vil få færer punkteringer

2: Smør kæde og tandhjul

3: smør kabler

4: stram kæde

5: efterspænd hjule, krank, og andre bolte og skruer

6: Tejk batterierne på dine lygter

7: tejk bremse klodser

mEN IKKE alT Er 
GraTIs For cYKlIsTEr

GoDE cYKElTIPs
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PROFESSIONAL AND CLASSIC CAMERAS

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.

man-fre 12-17 - lørdag 10-14, torsdag lukket.

www.oesterfrim.dk

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

sankt annæ kiosken
St. Kongensgsde 40 · 1254 kbh K

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

Københavns største
blad- og avisudvalg

Udenlandske aviser 

ugeblade · magasiner

Tips · Lotto · Oddset

Dan Toto

og

spilleautomater

URMAGEREN
Dronningens Tværgade

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

KUlTUrNaT I år slår Det Kongelige Bibliotek 
dørene op for Kulturnatten med temaet: 
VAND! På den ene side en livgivende, 
nærmest magisk substans, på den anden 
side en potentielt ødelæggende kraft, 
der truer uerstattelige bøger, billeder og 
papirgenstande.

På Det Kongelige Bibliotek har vand fået 
en faretruende betydning. Fra alle sider truer 
regnvand, grundvand og havvand statens 
uvurderlige skatte, der opbevares i bibliotekets 
gemmer. Sikkerheden er naturligvis i top og 
inspireret af de sidste års skybrud og store 
ødelæggelser, slår biblioteket dørene op for 
Kulturnatten 2012 og præsenterer et væld af 
oplevelser.

Bibliotekets Bevaringsafdeling giver 
førstehjælp til vandskadede bøger og viser, 
hvad man selv kan gøre, hvis der pludselig 
er vand i kælderen, som truer med at 
ødelægge papirer, bøger og tegninger. Kort- 
og Billedafdelingen fortæller om historiske 
stormfl oder og landskabsændringer. Et 
ekstraordinært initiativ er rundvisningen 
i kælderen under Det Kongelige Bibliotek, 
der trods truende vandmasser fra alle sider 
beskytter bibliotekets kostbarheder.

Bibliotekets udstillinger er naturligvis 
åbne. Den nye udstilling DET ER LØGN! 
Forskerfusk og forfalskninger viser eksempler 

på om plagiat, begær og forførende usandheder 
blandt forskere, forfattere og journalister, 
udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek 
viser de største kulturhistoriske fyrtårne 
i Det Kongelige Biblioteks samlinger og 
udstillingen Nazismen – i bladtegnernes 
streg viser bladtegnernes skarpe og 
satiriske illustrationer af nazisterne under 
2. verdenskrig. På det gamle bibliotek 
i Fiolstræde vil der være en rundvisning 
med titlen ”Fiolbiblioteket i tid og rum”, 
der fortæller om Fiolbiblioteket både som 
bygningsværk, universitetsbibliotek og 
kulturarv.

På Den Sorte Diamant kan publikum opleve 
en lyddekorationen sat i scene af komponist 
og lydkunstner Louise Alenius Boserup. 
Lyddekorationen er et episk lydunivers, der 
på en gang er højtideligt og voldsomt, men 
også rummer det skrøbelige og naive. Et 
stykke musik med stærke melodiske temaer, 
der i sin enkelthed kredser om det grimme 
og menneskets fascination og frygt for alt 
det, der er så grimt, at man må dække det til 
og fortrænge dets eksistens. Louise Alenius 
Boserup lyddekorationen kan opleves hele 
aftenen i forskellige varianter. Koncerten er 
kl. 20.00, 21.00 og 22.00.

kbh

Entré: alle arrangementer på Kulturnatten i Den Sorte Diamant er gratis for gæster med Kulturpas. Kulturpasset 
kan købes på en række s-togsstationer, museer og biblioteker samt på www.kulturnatten.dk.

KUlTUrNaTTEN 2012: 

vaND!
Frokostbrød.dk
Koldt bord, platter, højt belagt
smørrebrød, luksus sandwich,

frokostboller og masser
af forskellige frokostmadder.
Siddepladser til 30 personer.

Frokostordning
Vi tilbyder frokostordninger

Smørrebrødscaféen
St. Kongensgade 92 kld, 

København K
tlf: 33 12 06 37
fax: 33 12 06 37

mobil: 26 29 28 58

BESTIL DIN JULEFROKOST NU!



VANLØSE  ·  Slotsherrrensvej 103
www.at-bo.dk  ·  HERNING  ·  Industrivej Syd 13 B

Dansk Håndværk Siden 1967

Dansk møbelklassiker i enkelt, stilrent og tidløst design af høj håndværksmæssig kvalitet. at-bo REOLEN har 
tradition for de individuelle løsninger tilpasset personlige behov og er produceret på egen fabrik i Danmark. 
Alt træ fra at-bo REOLEN er bæredygtigt og de smukt fi ngertappede massive reoler fås i 11 ædle træsorter. 
at-bo REOLEN leveres også i X-fi ner eller i et væld af farver. Kompromisløs kvalitet gennem 45 år.

AT BO MED EN KLASSIKER

at-bo_0812_210x280.indd   1 23/08/12   12.16
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Hovedvagtsgade/Ny Østergade 8
Tlf. 33 13 36 13

www.cafevictor.com

Victor_86x60.indd   1 11/05/06   10:14:11

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

kom til AFRikA og et skRidt længeRe...

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

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

brandstrup travels

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

NYT lIv Til 
P-hUs i inDrE By

ParKErING Parkeringshuset i stormagasinet 
Magasin har fået en stor ansigtsløftning. Efter 
i mange år at have virket noget gråt og nedslidt 
har håndværkerne siden efteråret 2011 haft 
travlt med at bringe parkeringshuset op til 
en tidssvarende standard.

”Vores mål har været at få skabt et 
moderne parkeringshus der er lyst og venligt 
og samtidigt fl eksibelt i forhold til brugerne,” 
siger Johan Juncker fra fi rmaet Q-Park der 
driver parkeringshuset. 

Betonen er renoveret og vægge, gulve og 
lofter er blevet malet. Der er kommet et 
funktionelt lys i hele huset, ny elevator og 
den kringlede kørerampe har fået bedre lys 
og er blevet lettere at køre op af.  Der er opsat 
glasvægge, således at brugerne hele tiden har 
et godt overblik over hele parkeringshuset.

”Q-park forventer at kunne byde bilisterne 
velkommen i et helt nyrenoveret p-hus 
den 1.november. Renoveringen omfatter 
også et nyt kundetoilet, hjertestarter og 
et kundekontor” fortæller Johan Juncker, 
Business Development Manager for Q-Park.

Q-Park har i de senere år investeret mange 
millioner kr. i at give københavnerne bedre 
parkeringsoplevelser og Magasin vil med 
færdiggørelsen fremstå i samme stil som kendt 
fra fi rmaets øvrige store parkeringsanlæg 
i København som Vesterport, Nørreport, 
Adelgade og Illum.

Parkeringshuset blev opført i 1968 og de 
fl este københavnere og gæster i byen kender 
husets dybbrune farve fra facaden mod 
Bremerholm og Vingårdsstræde. Den kommer 
fra garvesyre, som stålpladerne er behandlet 
med. Det er en metode, der er udviklet af det 
amerikanske jernbanevæsen og den benyttes 
for at forhindre, at stålet ruster eller skifter 
farve. Som en del af renoveringen, vil facaden 
blive brudt op af glaspartier, der vil kaste 
dagslys ind på parkeringsdækkene. 

Parkeringshuset har 236 pladser og er 
åbent 24 timer i døgnet. Dermed tilbyder 
huset også parkering når butikkerne er 
lukkede.

kbh





CRÈME PARADOXE
Anti-Age

Chilean Procyanidin Creme 
Dagcreme

 

 Procyanidin & Resveratrol-bioteknologi.

Genstarter din hud hver morgen.

Genopbygger hudens integritet.

Trodser aldring og solskader.

Bevarer huden naturligt robust.
50 ml. krukke kr. 439,-

CRÈME MÉTAMORPHIQUE
Anti-Age

Vitamin A Creme 
Natcreme

  

Videnskabeligt dokumenteret

foryngelseskur.

- virker i hele hudens tykkelse.

Reducerer tydeligt rynker og selv 

kraftige solskader.
50 ml. krukke kr. 380,-

Døgnpleje!
-komplet anti-age program

www.beaute-pacifique.com

Dansk Hudpleje I Verdensklasse

221x315_døgn.indd   1 06/07/12   11.50


